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Nechceš být
Lambada
zkoušen nebo prosinec 2019
psát písemku?
Jméno:

Snadná pomoc. Zkus Lambadu!
Doplň políčka, vystřihni a vhoď do Bédovy schránky.

Příjmení:

Třída:

Vybarvi obrázek

Vybarvi obrázek, připiš své jméno, příjmení, třídu
a vhoď jej do Bédovy schránky!

Autorka

Adéla Mičková z IX. A

Známé osobnosti
zdraví Bédu
Tentokrát Jan Hřebejk, Karel Loprais a Pavel Kříž

Šesté třídy v knihovně
První říjnový den se třídy VI. A a VI. C vypravily do knihovny v Lanškrouně. Pro některé děti to byla úplně první návštěva. Paní ředitelka seznámila žáky s chodem knihovny,
s uspořádáním a způsoby vyhledávání knížek. Návštěvu
jsme směřovali ke knihám, které mají žáci šestých tříd
v doporučené mimočítankové četbě. Některé děti si hned
vypůjčené knihy odnesly domů.
Autorka

p. uč. Pavla Šemberová

Navštívili jsme naši městskou knihovnu, kde nás mile přivítala paní ředitelka. Řekla nám něco o roztřídění knih
do polic a také něco o chodu knihovny. Poté jsme měli
chvilku čas na to, abychom si knihovnu prošli a popřípadě
něco vybrali. Návštěva knihovny se nám všem moc líbila
a už se těšíme na další.
Autorka

Nikol Kučerová ze VI. A

Prohlídka SŠ automobilní
v Ústí nad Orlicí
Dne 30. 9. 2019 se třídy IX. A a IX. B zúčastnily prohlídky
Střední automobilové školy v Ústí nad Orlicí. Po příjezdu se
obě třídy rozdělily a každá byla na jiné budově. Naše skupina
zahájila prohlídku zhlédnutím úvodního videa s informacemi o celé škole. Pak jsme se rozdělili na menší skupinky a měli možnost si prohlédnout hlavní budovu, kde se
nás ujali zdejší učitelé a studenti. Zkoušeli jsme si vše,
co nám připravili a zjistili si mnohé naše dovednosti – např.
řízení aut na PC, ovládání autíček na připravené dráze, naučnou exkurzi ekologů (poznávání kapalin a rozklad odpadu).
V malém sále bylo možné si vyzkoušet jízdu na segwayi.
Po prohlídce školy se jednotlivé třídy vyměnily. Na naši
skupinu připadla prohlídka dílen. Čekala nás menší
ukázka dalších odborných dílen, kde nás uvítali studenti,
kteří zrovna pracovali. Celou cestu nás IX. B doprovázel pan
učitel Zubík a IX. A paní učitelka Doubravská. Moc jsme si
to užili ‘a spoustu z nás škola zaujala.

Autorka

Denisa Celá z IX. B

Tiskařská dílna
Městská knihovna v Lanškrouně nás v pondělí 30. září 2019
pozvala na interaktivní přednášku Studia Bez Kliky
s názvem „Tiskařská dílna“. Tuto nabídku využili žáci VI. A
a VII. A. Roman Prokeš a Pavlína Wolfová seznámili děti
s historií psané a tištěné knihy. Žáci se postupně dozvídali,
jak, čím a na co se dříve psalo, jak a z čeho se vyráběl inkoust
a barvy, jak se lily litery a jak úspěšný byl vynález knihtisku.
V druhé – praktické – části si žáci sami mohli vyzkoušet
tiskařskou práci z doby počátku knihtisku. Součástí prezentace byla totiž funkční replika dřevěného lisu ze 17. století
Guttenbergova typu. Děti si tak odnášely vlastnoručně vytištěnou úvodní stranu Bible kralické s věnováním samotného
pana Prokeše, který nás pořadem vtipnou formou provázel
a který je vedoucí osobností Studia Bez Kliky.
Autorka

p. uč. Pavla Šemberová

Byli jsme v městské knihovně, kde jsme se dozvěděli, jak se
dříve tisklo na papír. Pán s paní nám řekli hodně zajímavých
věcí, mohli jsme si také vyzkoušet, jak se dříve tisklo. Byla to
skvělá přednáška, u které jsme se také hodně nasmáli.
Autorka

Nikol Kučerová ze VI. A

Akce, kde nám vyprávěli o historii knihtisku se mi moc
líbila, vyprávěli nám i o tom, na co všechno se dá psát a čím
psali lidé, když ještě nebyly takové vymoženosti jako dnes.
Bylo to moc fajn, že jsme si mohli vyzkoušet, jak se takový
tiskopis dělá.
Tato akce se mi moc líbila a byla to asi jedna z nejlepších
akcí, na které jsme v městské knihovně byli.
Autorka

Nikol Obešlová ze VI. A

Tiskařská dílna proběhla v knihovně 30. září. Přivítala nás
tam paní s pánem a povídali nám o historii tisku. Na konci
jsme si mohli vytisknout úvodní stránku z Bible, díl třetí.
Moc se mi tam líbilo, hlavně jak jsme si to mohli vyzkoušet.
Autorka

Natálie Vašíčková ze VII. A

Co nás letos čeká
v angličtině?
S angličtinou se setkáváte velmi často, a to nejen ve škole,
ale i při hraní počítačových her, při poslechu písniček, ve filmech či seriálech nebo třeba na dovolené.
Co vás letos v angličtině všechno čeká ve škole? Na prvním
stupni již máme nové, zábavné učebnice, které jsou doplněny i webovými stránkami s mnoha zajímavými aktivitami.
Na druhém stupni nás v hodinách letos bude navštěvovat
rodilý mluvčí přímo z Oxfordu v Anglii pan Simon Barlow.
Žáci si tak mohou vyzkoušet své komunikační dovednosti.
Ve středu odpoledne probíhá také Klub v anglickém jazyce,
kde si povídáme, čteme, ale také hrajeme různé hry. Žáci
mají v oblibě hry Story Cubes, kdy si pomocí různých obrázků na kostkách vymýšlí své příběhy. Mnoho žáků je také
zapojeno do projektu Erasmus +, který je zaměřen na tvorbu
knihy pohádek a pověstí v angličtině. Ve škole máme
k dispozici také anglické časopisy, knihy, hry, ale mohli jste
si také zakoupit anglický on-line kurz za velmi výhodnou
cenu (nabídka zvýhodněného kurzu stále platí:
www.onlinejazyky.cz).
Co se týká letošních akcí v anglickém jazyce, v listopadu
nás čeká beseda s bývalým pedagogem a cestovatelem
Karlem Kocůrkem, se kterým jsme již „procestovali“ Spojené
státy americké a také Austrálii. Tentokrát se podíváme
za krásami Kanady. Čeká nás ovšem také divadelní představení v pěkném prostředí nového kulturního domu L’Art.
Navštíví nás herci divadelního souboru ze Zlína s novým
představením pro mladší žáky – Lazy Goat (Líná koza).
Pro starší žáky je na programu nejnovější kousek s názvem
Last Wish, tedy Poslední přání. Máte se tedy nač těšit.
Mým přáním je, aby vás všechny angličtina bavila. Nebojte
se chyb a nebojte se mluvit.
Angličtina s rodilým mluvčím
Simon již v měsíci říjnu některé hodiny angličtiny
na druhém stupni absolvoval. Jak se žákům hodiny líbily,
posuďte sami:
Karolína Kalousková: „Hráli jsme hry. Moc jsem mu sice
nerozuměla, ale pochopila jsem ho. Bylo to super.“
Natálie Vašíčková: „Líbilo se mi to, akorát jsem mu moc
nerozuměla, protože rodilého Angličana jsem ještě nepotkala. Mluvil jinak, než mluvíme my.“
Klára Šípková: „Povídání se Simonem se mi moc líbilo,
i přesto, že mi angličtina nejde a nebaví mě. Docela jsem mu
rozuměla. A hodně mě překvapilo, že bydlí ve stejné vesnici
jako já. Byla bych ráda, kdyby ještě někdy přišel.“
Nela Zvoníčková: „Hodina se Simonem byla fajn. Připadá
mi, že díky rodilým mluvčím by se mohla výuka angličtiny
rozšířit. Někteří spolužáci občas pár slov nevěděli, možná
i vět, ale Simon se snažil to vysvětlit. Já mu rozuměla dobře
a byla to i zábava – připomnělo mi to tábor, na kterém jsem
byla o prázdninách.“
Aktivita sdílený rodilý mluvčí je financována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II, r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009149, který je spolufinancován EU a MŠMT. Realizátorem projektu je Místní
akční skupina Lanškrounsko, z.s..

Autorka článku i fotografií

p. uč. Martina Fiebigerová

Do Německa
na zkušenou
V pátek 4. října 2019 jsme měli přednášku DO NĚMECKA
NA ZKUŠENOU. Dozvěděli jsme se, jak se dá studovat
v cizině, především v Německu. Přednášející slečna studovala na gymnáziu od šesté třídy a jezdila na výměnné pobyty
do Německa. Zalíbilo se jí to, a proto tam začala jezdit častěji.
Jednou tam jela na farmu, kde dojila krávy, kozy, dělala sýr,
máslo a pomáhala tam v rodině, kde bydlela. Po představení
a seznámení začala první aktivita, která se jmenovala
„Ja- nein“. Potom nám ukázala témata, která spojují Čechy
a Němce. Seznámila nás s tématem, které právě skončilo
s názvem ,,Moje, tvoje hranice“ (2017 – 2019) a představila
nám nové téma ,,Jakou budoucnost (s)tvoříme“ (2019 – 2021).
Hovořila také o divadle, které se jmenuje ČOJČ (Česko
– německé divadlo), kde si každý člověk nacvičí svou roli
doma a potom to společně hrají pro lidi. Také nám ukázala,
jak se můžeme dostat do Německa v našich letech (13-16)
1. Workcampy – veřejně prospěšné projekty
2. Evropský Sbor Solidary – sociální projekty, dobrovolnická činnost
3. Česko – německá dobrovolnická práce v Regensburgu
– dobrovolnická práce
4. Workamay – práce všeho druhu (tam byla a pracovala
na farmě)
Následovala 2. aktivita, kdy jsme poznávali německá slova,
která „pronikla“ i do češtiny. Kdo měl nejvíce bodů, mohl
vyhrát krásné ceny. 3. aktivita ,,Wie geht´s?“ se odehrávala
v kruhu a ptali jsme se navzájem a přitom si měnili místa.
Jako poslední nám ukázala, jak se dá studovat na vysoké
škole či tam jet aspoň na semestr.
Výjezdy na semestr:
1. Stáže a odborné praxe
2. Studium na střední škole s AFS
3. Eurogio Egrensis (výměnný pobyt)
4. Studia na VŠ v Německu
5. Dají se tam zařídit i brigády
A to byl konec. Dozvěděli jsme se toho hodně, a také si
myslím, že hodně studentů to teď bude zvažovat. Slečna byla
velice milá a příjemná. Krásně nám vše přednesla a rádi
bychom si podobné přednášky zopakovali.
Některé názory:
Bylo to hezké, slečna se hezky poslouchala, měla pěknou
prezentaci, která byla zajímavá. Také jsme hráli hry,
které byly zábavnou formou. Velice se mi to líbilo.
Bylo to zajímavé a ani jsem nevěděl, že něco takového
ani existuje. Moc se mi to líbilo
Bylo to dobré, naučné, asi rada do života.

Autorka

Tereza Polášková z IX. A

Projekt OUT via ICT
ve školním roce 2019/20
V projektu Once Upon A Time via ICT jsme těsně za polovinou. V tomto školním roce máme nový Erasmus tým, čekají
nás dva pracovní výjezdy do zahraničí, a to do Itálie
a do Španělska. V květnu 2020 budeme hostit naše partnery
ze všech zúčastněných zemí u nás v Lanškrouně. Práce
máme opravdu hodně, tak nám držte palce, ať vše zvládneme
na jedničku. A kdyby se vám chtělo, můžete nám pomoct,
budeme rádi.

Autorka

p. uč. Tereza Mannová, koordinátorka projektu

Zdraví vás
klub Erasmus
„Chceme vás seznámit s tím, jak to u nás chodí. Scházíme
se každou středu ve dvě hodiny odpoledne. Jsme velmi kreativní lidé.. vlastně ne.. jenom překládáme pohádky, vymýšlíme úkoly atd. A za to pojedeme na týden do ciziny, jako
například do Španělska anebo Itálie. Většina lidí překládá
texty nebo je opravuje. Pár z nás maluje obrázky. Myslíme si,
že je to velmi zajímavé a naučné. Tento rok překládáme dvě
pohádky, a to Zlatovlásku a O Čechovi. Všichni doufáme,
že se dostaneme tam, kam chceme. Už máme přeložené obě
pohádky, teď už jen dopilovat poslední úpravy. Natáčíme
také video, abychom ukázali, jak vypadá naše město, škola
a celkově naše země.

Autoři

členové týmu Erasmus

Školní parlament
Program:
• Přivítání nových členů parlamentu
• Pravidla parlamentu
• Volba nového předsedy parlamentu
• Diskuze
Účast: 81,25 %
S novým školním rokem začal i ŠKOLNÍ PARLAMENT.
Začátkem září došlo ve třídách II. stupně k volbách členů
do parlamentu. Třída VIII. A se dobrovolně vzdala účasti
na schůzích a je tedy jediná, která nemá své zástupce.
Zástupci:
• VI. A – Kučerová Nikol, Antl Jan
• VI. B – Hofman Josef, Horálková Gabriela
• VI. C – Viskupič Mikuláš, Šulc Samuel
• VII. A – Dařílek Tadeáš, Podhradský Matěj
• VII. B – Jobák Adam, Šebrlová Sára
• VIII. B – Tejkl Tomáš, Nový Jan Zachariáš
• IX. A – Bednář Pavel, Mičková Adéla
• IX. B – Hudec Zdeněk, Chládková Kateřina

Ve volbě nového předsedy parlamentu zvítězil
Zdeněk Hudec z IX. B.
Diskuze:
Padlo několik zajímavých dotazů, které se více rozpracují
na příštím setkání (rozdělení skupin, koncové hodiny). Pár
dotazů bylo na úpravu drobných závad ve třídách – předáno
panu školníkovi. Jeden dotaz směřoval i na zřízení schránky
důvěry, která se neplánuje - v rámci školy funguje výchovný
poradce (M. Zubík) a metodik prevence (P. Dobšíček).
Lyžařský a snowboardový kurz je „rozjetý“ a podávají se
přihlášky. Bude ke konci ledna. Současně je v plánu sportovní kurz pro 9. ročník – červen.
Závěr:
Děkuji všem za podnětné návrhy a dotazy. Další setkání se
uskuteční v listopadu, popřípadě dle potřeby.

Autor

p. uč. Pavel Dobšíček
EXTRA

Okénko do světa
deskových her
Karak
•
•
•
•
•

Počet hráčů: 2–6
Doporučený věk: od 7 let
Herní doba: 30 min
Herní svět: fantasy
Rok vydání: 2017

Karak je původní česká rodinná hra na hrdiny. Má jednoduchá pravidla a hru si tedy může zahrát opravdu každý.
V dnešním Jordánsku ve městě Al Karak se v roce 1140 začal
budovat hrad. A legendy praví, že v jeho katakombách
hluboko pod městem leží nesmírné bohatství... Každý hráč
se ujme jednoho z hrdinů a společně s ostatními hráči
zkoumá a zároveň buduje labyrint chodeb a místností. Každý
hrdina má dvě unikátní schopnosti, které mu pomáhají
v boji proti nestvůrám číhajícím v chodbách Karaku. Hra
končí ve chvíli, kdy některý hrdina přemůže draka. Ovšem
vítězem se stává ten, kdo do té doby získal nejvíce truhel
s pokladem.
V listopadu se můžeme těšit na rozšíření, ve kterém přibude několik nových nestvůr a zároveň bude možnost hrát
za pána Karaku.

Kvíz:
1. Ve kterém roce hra vyšla?
2. Pro kolik hráčů je určena?
3. Co se dle legendy skrývá v podzemních chodbách?
4. Na území jakého státu hrad leží?
5. Kdo se stává vítězem hry?
Odpovědi na otázky se jménem a třídou vhazujte
do Bédovy schránky!
Pozor! Na konci roku bude vylosován jeden z vás,
který obdrží jednu z her dle vlastního výběru.
Autorka

p. as. Martina Komrsková

Trocha
environmentální
výchovy
Do 15. listopadu 2019 máte stále ještě možnost se zapojit
do soutěžního sběru vysloužilých baterií, drobného elektra
či starých mobilních telefonů. Neváhejte! Pro svou třídu
můžete vyhrát pěknou hru, pro školu získat další body,
za které budeme moci nakoupit další hry, ale můžete vyhrát
také výlet do ZOO Jihlava.
Recyklohraní - Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Tuto pohádku nejspíš většina z vás zná. Tým Recyklohraní
si přizval tyto pohádkové postavy na pomoc při plnění
dalšího úkolu. 14. říjen byl Mezinárodním dnem elektroodpadu a my se zaměříme právě na červenou nádobu
na elektroodpad.
„Spolu s panem Dlouhým budou žáci a studenti měřit,
jak daleko to mají k nejbližšímu červenému kontejneru
na vysloužilé elektrospotřebiče. Mohou také popsat, jak složité bylo ho najít. S panem Širokým budou určovat objem
nádoby – ti starší spočítají, ti mladší odhadnou, její rozměry
a objem a také to, kolik si myslí, že se do ní vejde elektrospotřebičů a baterií. Pan Bystrozraký, jak pohádka praví, vyniká
ostrým zrakem. Proč by tedy nemohl vidět, co se nachází
uvnitř červeného kontejneru? Žákům a studentům bude průvodcem při popisování, co patří či nepatří do sběrné
nádoby.“ (www.recyklohraní.cz)
Pokud vás pohádkové postavičky inspirovaly, můžete si
vymyslet svůj pohádkový příběh s recyklační tématikou.
Přesná zadání úkolu najdete opět na stránkách recyklohraní.
Kde se vzala, tu se vzala – PET lahev
PET lahve dnes vidíme naprosto všude. Průhledné či barevné, malé i velké. Výhodou je jejich lehkost oproti sklu.
Nevýhodou je ovšem jejich obrovské množství. Půllitrovou
lahev vypijeme za chvíli, ale lahev odhozená někde v lese se
rozkládá desítky let. Třídění PET lahví do žlutých kontejnerů
na plast je tak naprostou nutností. Díky tomu mohou PET
lahve vstoupit do procesu recyklace. Co všechno lze recyklací PET lahví znovu vyrobit? Je toho opravdu mnoho. Z PET
lahví vznikají nové PET lahve, fólie, dětské pleny či koberce.
Obrovské uplatnění mají především v módním průmyslu
– recyklací PET lahví můžeme totiž získat textilní vlákna,
ze kterých se vyrábějí spacáky, fleecové a zimní bundy,
tenisky, ale i nepromokavé batohy.

A jak vlastně PET lahev na svět přišla?
Udělejte si malý kvíz a dozvíte se spoustu zajímavých
informací.
1. PET lahev si nechal patentovat americký vynálezce
a inženýr Nathaniel Wyeth. Víte, ve kterém roce?
a. 1963
b. 1973
c. 1983
2. Ve kterém roce začala firma Coca-Cola plnit své
limonády do PET lahví?
a. 1978
b. 1983
c. 1988
3. PET lahev prošla za dobu své výroby velkými změnami.
Tipni si, kolik gramů vážila dvoulitrová lahev v roce 1980.
Dnes taková láhev váží 42 gramů
a. 78
b. 68
c. 58
4. Tipni si, kolik gramů vážila půllitrová lahev v roce 2000?
Dnes je to pouhých 10 gramů!
a. 20
b. 25
c. 30
5. Plné oceány plastů svědčí o tom, že s plastovým
odpadem máme obrovský problém. Dokážeš odhadnout,
kolik MILIARD tun PET lahví se celosvětově vyprodukuje
ročně? Je to opravdu neuvěřitelné číslo.
a. 280
b. 380
c. 480
(zdroj: www.samosebou.cz, www.lidovky.cz)
Jak jste zjistili, třídění PET lahví tedy rozhodně smysl má.
Nejlepší by ale bylo snížit spotřebu PET lahví, používat je
tedy co nejméně. Pokud můžeš, ber si pití z domu do své vlastní lahve. Jednu takovou lahev můžeš vyhrát, pokud vhodíš
řešení do Bédovy schránky, tak s chutí do toho.

Autorka

p. uč. M. Fiebigerová

Zdroj

www.samosebou.cz, www.lidovky.cz

Takoví jsme byli
a takoví jsme dnes
Milan Pluhař
Béda otevírá novou rubriku – rozhovory s bývalými žáky
naší školy. Tentokrát přinášíme rozhovor s Milanem
Pluhařem, který naši školu ukončil v roce 2005.

Vzpomínáš rád na školní léta strávená na naší základní
škole?
Rád vzpomínám na školní léta obecně. Tenkrát jsem
to ještě nevěděl, ale dneska bych se tam nejradši vrátil
a věnoval studiu větší pozornost.
Když se řekne ZŠ Smetanova, jméno kterého učitele (kterých
učitelů) se ti vybaví a proč?
Nemám zrovna dobrou paměť na jména, takže se mi jména
tolik nevybavují. Možná bych si vzpomněl, ale bezpečně si
pamatuju jméno paní učitelky Pluhařové. :D A proč? Protože
jí je o přestávce na chodbě nejvíc slyšet… :D Jo a taky že je
moje mamka...
Na jaké škole jsi studoval po ukončení ZŠ?
Studoval jsem na SZeŠ v Dolním Třešňovci a stejně jako
o základní škole B. Smetany, o ní můžu říct, že jsem rád studoval právě tam.
Jaké je tvoje povolání?
Pracuji jako vedoucí technické asistence v Praze. Můj tým
zhruba 20 lidí se stará o klienty, kteří mají kdekoliv v Evropě
problém s nepojízdným vozidlem. To není špatný na někoho,
kdo byl ve škole outsider a bál se mluvit s lidmi, ne?

Zažil jsi někdy nějaký trapas?
Jednou jsem přišel do školy oblečený jako ninja s mečem.
Myslel jsem si, že ten den je karneval. Ale nebyl…
Jaké je tvoje životní krédo?
Můj život bude takový, jaký si ho udělám já sám. Za chyby,
které udělám si můžu sám. U úspěchů to platí dvojnásob.
Zároveň se nebát dělat chyby, protože ty nás posouvají
dopředu.
Jaké máš plány do budoucna?
Stát se hudebním skladatelem na plný úvazek. Cestovat.
Poznávat nové lidi. Oženit se a mít děti. A všechno to stihnout v jednom životě.
Co bys vzkázal žákům naší školy?
Když jsem byl na škole já, tak mi každý říkal, že mám být
rád, že jsem ve škole, protože ty pravé životní výzvy přijdou,
až když budu dospělý. A já se tomu smál a přál si být
dospělý. Jak já jsem se mýlil. Zároveň bych se vrátil zpět
k otázce 6. Život je týmová práce. Když si navzájem
pomáháme, jde to všechno lépe. Pokud jsme na sebe zlí,
ve finále z toho netěží ani jedna strana.
A nyní stručně:

Co děláš ve volném čase? Jaké máš koníčky?
Mám obrovský koníček, který je zároveň moje druhé
zaměstnání, a to že jsem hudební skladatel pro videohry.
Kromě toho, že pro ně skládám hudbu, je také rád hraji. Dále
mám rád čtení knížek, sledování seriálů, psy a cestování.
Ty opravdu volné chvíle, kdy nemusím dělat nic nejraději
trávím s přítelkyní. Zejména se bavíme tím, že se chováme
jako děti. :D
Pokud byste si mě chtěli poslechnout,
najdete mě pod jménem Devel Sullivan
na Twitteru, YouTube, SoundCloud
nebo Instagramu.
Co ti vadí na ostatních lidech?
Neupřímnost. Pokud někoho respektuji nebo mi na něm
záleží, tak je ze všeho nejdůležitější vždy mluvit pravdu.
I za předpokladu, že ta pravda bolí. Lež bolí mnohem víc.
Zároveň nemám rád, když někdo šikanuje slabší. Pokud jsme
silnější než někdo jiný, je naší odpovědností mu pomoci,
ne se nad něj povyšovat.

Oblíbené jídlo:
Hovězí vindaloo
Oblíbená filmová pohádka:
Byl jednou jeden král
Oblíbený film:
Joker - jo je to pro mě hodně aktuální
Oblíbený autor (kniha) z dětství:
J. K. Rowling
Oblíbený autor (kniha):
Stephen King
Oblíbený herec/herečka:
Johnny Depp
Oblíbený zpěvák/zpěvačka:
Chester Bennington (RIP)
Oblíbený předmět ve škole:
Hudební výchova
Děkujeme za rozhovor.

Poznáš, která je to země?
Dnes budeme hledat stát, který je znám především nádhernou, nepříliš hustě osídlenou
krajinou, v níž se nalézá mnoho národních parků (1. část tajenky). Díky příznivé zeměpisné
poloze zde byly pořádány XXI. zimní olympijské hry ve městě (2. část tajenky) v roce 2010.
Velkým sportovním symbolem této země je (3. část tajenky), který v roce 1980 uběhl napříč
touto zemí Maraton naděje s cílem získat finanční prostředky na výzkum rakoviny. Už víte,
o jakou se jedná zemi?

1. část tajenky
řecké písmenko β
500% ze 4 =
součet jinak
řecké písmenko α
řecké písmenko φ

0,5 % z 200 =
19 + (−7) =
− 25 . (−4) =
2,5 % z 200 =
řecké písmenko ω
odčítání jinak

2. část tajenky
65 − 5 . 9 =
řecké písmenko γ
50 % z 22 =
−4.5+8.5=
sčítání jinak
násobení jinak
počet měsíců v roce
co označujeme v matematice písmenem V
0,01 hl = 1 ...
9 . (−3) + 27 =

3. část tajenky
1,5 % z 200 =
čitatel a jmenovatel tvoří
100 cm = 1 ...
−(−19) − 5 =
200 % z 2 =

řecké písmenko α
dělení jinak
úhly větší než přímé nazýváme také

Hledanou zemí je:

Autorka

p. uč. Iveta Kantorová

Německá
luštěnka
drak
pivní slavnost v Německu
déšť
list
hřib
hroznové víno

Autor

Jakub Krejčíř z IX. A

Anglická
luštěnka I.
diář/deník
rukavice
šála
zima
skořice
kniha
čaj
krb
Autorka

Stela Vaníčková z IX. A

Autorka

Stela Vaníčková z IX. A

Anglická
luštěnka II.
sníh
veverka
sob
kabát
sušenka
datel
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Simona a Daniel Čalkovští z VIII. B
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Vyplout

Podzim

Sirka

Ryba

Test

Nehty

Lom

Hallowen

Oko

Strašidlo
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Autorky

Tereza Polášková, Lucie Knápková, Adéla Mičková z IX. A

Výherci
z minulého čísla:
str. 2

Lambada

1. místo: Lucie Knápková, IX. A
2. místo: Vojtěch Hubálek, VII. B
3. místo: Eliška Marklová, IX. A
str. 3

Obrázek na vybarvení

1. místo: Anežka Skalická, II. B
2. místo: Natálie Vašíčková, VII. A
3. místo: Anička Uong, V. C
str. 8

Kvíz (1c, 2c, 3c, 4b, 5b, 6a, 7b, 8a, 9c, 10a, 11b)

1. místo: Majda Popelářová, V. B, ZŠ Al. Jiráska
2. místo: Ben Komrska, V. B, ZŠ Al. Jiráska
3. místo: Petr Vlček, IX. A
str. 9

Okénko do světa her (8let, Severní Amerika, s nejvyšším
počtem bodů, 2005, Ticket to ride junior)

Majda Popelářová, V. B, ZŠ Al. Jiráska
str. 11

Trocha environmentální výchovy (1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6b)

str. 14

Danielova německá luštěnka (Oktober)

1. místo: Klára Janíčková, VII. B
2. místo: Tereza Holubová, V. A
3. místo: Marek Szlama, IX. A
str. 15

Anglická luštěnka (Autumn)

1. místo: Nela Janíčková, III. tř.
2. místo: Viktorka Břízová, III. tř.
3. místo: Karolína Laichterová, VI. B
str. 15

Zvířecí luštěnka (Říjen)

1. místo: Stela Janková, V. A
2. místo: Tereza Blažeňaková, IX, A
3. místo: Alena Langrová, V. C
str. 15

Podzimní luštěnka (Podzim)

1. místo: Sofie Šmídová, V. C
2. místo: Adéla Chmelíková, VI. B
3. místo: Veronika Kutnarová, VI. B

Nemá výherce
str. 13

Která země je to? (Thajsko)

1. místo: Lucie Knápková, IX. B
2. místo: Gábina Jílková, III. tř.
3. místo: Marie Kukulová, V. A, ZŠ Al. Jiráska
str. 14

Jazykolamy (Strč prst skrz krk)

1. místo: Tereza Bartošíková, III. tř.
2. místo: Jiří Holub, II. A
3. místo: Jakub Beneš, VII. A
str. 14

Německá luštěnka (Herbst)

1. místo: Adriana Jurečková, V. B
2. místo: Karolína Kseňáková, VI. A
3. místo: Ema Hudcová, V. A

Školní časopis Béda vychází 1x měsíčně.
Vydává: Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460,
563 01 Lanškroun, IČO: 61234176.
E-mail: skola.beda@seznam.cz
Vydáno v Lanškrouně dne 7. listopadu 2019.
Uzávěrka dalšího čísla je středa 20. listopadu 2019
Tisk zajišťuje: TG TISK s. r. o. 5. května 1010,
563 01 Lanškroun. Evidenční číslo: MK ČR E 22723.

Veškerá řešení soutěží vhazujte do Bédovy
schránky nejpozději do středy 20. 11. 2019.
Pozor: Řešení každého úkolu pište na samostatný
papír, uveďte své jméno a příjmení.

Toto i starší vydání časopisu můžete
zhlédnout na www.zsbs.cz/casopis-beda
Své příspěvky můžete posílat také
na náš email skola.beda@seznam.cz

