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TŘÍDA:
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Vybarvi obrázek

Napiš své jméno, příjmení a třídu,
vhoď do Bédovy schránky
a možná vyhraješ.
Autorka:

Známé osobnosti
zdraví Bédu

Stela Vaníčková z VIII. A

tentokrát Dana Homolová a Petr Kotvald.
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Exkurze
čtvrťáků
Ve čtvrtek 27. září 2018 se čtvrté třídy vydaly na výlet
do Archeoparku ve Všestarech. Děti si vyzkoušely pravěké
dovednosti – mletí obilí, broušení pazourků, házení oštěpem
a šípem, pečení chleba, řezání a čištění kůží atd. Také jsme
se dozvěděli spoustu zajímavostí o všech etapách pravěku.
Exkurze byla nejenom zábavná, ale i velmi poučná.

Autorka:

p. uč. Markéta Dvořáčková

Fashion show v V. A
V září jsme si v V. A udělali netradiční hodinu angličtiny. Abychom si zopakovali slovní zásobu na téma oblečení, uspořádali jsme si ve třídě módní přehlídku. Rozdělili
jsme se do skupin a naplánovali, co za báječné kousky oděvů
každý z nás přinese, abychom si anglických slovíček zopakovali co nejvíce. Následující hodinu jsme se pustili do realizace naší originální módní přehlídky. Každý ze skupinky
musel být jak modelem či modelkou, tak moderátorem.
Model či modelka měli za úkol se co nejzajímavěji vymódit,
takže dívky se okamžitě změnily v elegantní dámy v šatech
s šátky přes ramena a kluci se zabalili do pletených svetrů,
kulichů a rukavic. Někteří se dokonce proměnili v kovboje
s klobouky na hlavě, jen kolty visící proklatě nízko jim chyběly k dokonalé image Divokého západu. V roli moderátora
jsme měli za úkol v angličtině publiku popsat, co má model
či modelka na sobě. Někteří z nás se po “přehlídkovém mole“
procházeli elegantně, někteří se trochu styděli, pár odvážlivců přidalo dokonce i akrobatické číslo. Jako moderátoři
jsme svou roli zvládli většinou všichni na jedničku, i když
některým se trochu třásl hlas. Odměnou nám byl zasloužený
potlesk publika. Při naší „fashion show“ jsme si užili trochu
trémy, ale hlavně spoustu legrace.
Autorka:

p. uč. Tereza Mannová
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Návštěva
knihovny
Dne 2. října 2018 navštívili žáci šestých tříd se svými vyučujícími českého jazyka Městskou knihovnu v Lanškrouně.
V novém kabátě se nám všem velmi líbila. Děti se při
besedě s paní ředitelkou seznámily s fungováním knihovny,
s tím, jaké služby čtenářům poskytuje. Někteří se také stali
novými čtenáři knihovny. Přejeme všem pěkné zážitky
z četby.
Autorky:

p. uč. J. Kosinová a P. Šemberová

Osmé třídy v ZOO v Praze
Dne 4. října 2018 jsme se vydali na dobrodružnou cestu
do ZOO v Praze-Tróji. V Lanškrouně jsme společně s žáky
z VIII. B nastoupili do vlaku směrem Česká Třebová,
kde jsme přestoupili a pokračovali dále do Prahy. Cesta byla
úžasná, měli jsme zajištěné místenky, v kupé jsme si upravili sedačky, takže jsme cestovali pohodlně.
Po příjezdu na pražské nádraží nás čekala ještě cesta
metrem a autobusem. Zanedlouho jsme ale dorazili k cíli.
Nejprve jsme se společně vydali až k výběhu žiraf. Cestou
jsme procházeli např. kolem ledních medvědů, v pavilonu
Indonéská džungle byl ztemnělý prostor a žili tam noční
živočichové. Zde jsme viděli netopýry. Největším zážitkem
pro žáky (především pro kluky) bylo, když viděli, jak se páří
želvy v teráriu.
Jakmile jsme došli k žirafám, kde jsme pozorovali i hrochy, čekal nás rozchod a každý si mohl jít ve skupince,
kam sám chtěl. Mohli jsme potkat zebry, lvy, ale také plameňáky, nezapomněli jsme si projít ani pavilonem opic, navštívili jsme pavilon šelem a plazů. Rozchod se vydařil a nikdo
se naštěstí neztratil. Sraz byl u lachtanů, kde právě probíhalo
krmení. Byl to úžasný zážitek. Lachtan nám i zatleskal.
Na zpáteční cestě jsme se stavili v McDonaldu, kde si
většina z nás dala nějaké občerstvení. Pak už jsme se vrátili metrem zpátky na nádraží. Tam jsme chvíli čekali
na náš vlak. Zpáteční cesta rychle utekla a bohužel byl výlet
u konce. Někteří si domů jako suvenýr koupili dokonce sloní
trus.
Výlet se nám všem líbil, užili jsme si ho. Věřím, že si ho
užili i učitelé, i když je to pro ně určitě náročné, protože
za nás mají velkou zodpovědnost. Rádi bychom si podobný
výlet opět zopakovali.

Autorka:

Adéla Mičková z VIII. A
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Okrskové kolo
v minikopané
15. října 2018 se uskutečnilo okrskové kolo v minikopané,

Ohlasy účastníků:

které se konalo na stadionu R. Šebrleho. O mistra okrsku
jsme se utkali dvoukolově s týmy ze ZŠ A. Jiráska

„Organizace byla skvělá, počasí taky a hra též.“

a ZŠ Damníkov. Hrálo se 2x12 minut. Našich 10 statečných se vypořádalo s turnajem na výbornou. Ani v jed-

„Škoda, že se nehrálo déle.“

nom zápase jsme nepoznali chuť porážky, i když soupeři
hráli velmi dobře. Postoupili jsme do jarního okresního

„Jsem rád, že jsem dal branku.“

kola do Libchav. Věřím, že vylepšíme loňské 3. místo.
„Messi by si neškrtnul.“
Výsledky:
ZŠ B. Smetany x ZŠ A. Jiráska 2:0, 3:1
ZŠ B. Smetany x ZŠ Damníkov 2:1, 4:0
Pořadí:
ZŠ B. Smetany		

12b.

ZŠ A. Jiráska		

6b.

ZŠ Damníkov		

0b.

Hráči:
Špatenka J., Gildain D., Javorek L., Hofman M., Chládek J.,
Šípek P., Lichtenberk R., Hudec Z., Dvořák F., Dolníček V.

Mini sportovní kvíz
Vyberte všechny správné možnosti.
1.

Nejúspěšnějším českých fotbalovým
klubovým týmem v posledních pěti letech je:

2.

3.

Dominik Hašek byl:

a

Slavie Praha

b

Sparta Praha

b

hokejový brankář

c

Viktorie Plzeň

c

lyžař

Kdo v současné době trénuje

a

4.

prodejce oblečení Dominator

Nejúspěšnější českou gymnastkou v historii byla?

fotbalovou reprezentaci ČR A tým?

a

Helena Fibingerová

a

Pavel Hapal

b

Věra Čáslavská

b

Herbert Klouzek

c

Milada Horáková

c

Jaroslav Šilhavý

Autor:

p. uč. Pavel Dobšíček
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Vaření
nás baví

Vajíčková pomazánka
Petra Dubovská, Denisa Hajzlerová, Dominik Adamec

• 5 vajec
• 250 g tvarohu
• 2 lžíce změklého másla
• trochu mléka
• sůl, mletý pepř

Rádi bychom se s vámi podělili o několik kuchařských

• 3 stroužky česneku

receptů, které jsme si vyzkoušeli přímo ve výuce. Věříme,

• hrst posekané pažitky

že neodoláte a některý z receptů vyzkoušíte i vy sami.

• Pečivo (rohlíky, celozrnný chléb)
Uvaříme vejce natvrdo, tvaroh s máslem smícháme

Jednoduchá krabí pomazánka

a přidáme česnek, opepříme, osolíme, vejce nakrájíme

Adam Jobák, Erik Färber, Vojta Hubálek, Michal Dvořák

na kostičky, nakrájíme a vmícháme pažitku.

• 250 g krabích tyčinek

Něco necháme na ozdobu a můžeme servírovat.

• 3 vejce
• 1 tatarská omáčka

Mrkvová pomazánka

• pórek, citron na ozdobu

Veronika Hájková, Karolína Kalousková,

• 1 celá veka

Tereza Jurajdová, Klára Janíčková

• 2 velké mrkve
Vajíčka vaříme 12 minut. Tatarku vyklopíme do misky

• 200 g měkkého salámu

a přidáme nadrobno pokrájený pórek a nadrobno

• 5 vajec

pokrájené tyčinky. Nastrouháme vajíčka a přidáme.

• salátová okurka

Namažeme na veku. Ozdobíme plátky pórku.

• 250 ml tatarské omáčky
• sůl, pepř, citronová šťáva
• 1 celá veka
Daly jsme vařit vejce na 10 minut, očistily mrkev
a nastrouhaly ji. K tomu jsme nastrouhaly vajíčka a salám,
smíchaly s tatarskou omáčkou, dochutily pepřem, solí
a citrónovou šťávou. Vše jsme zamíchaly a nakrájely
okurku na kolečka. Na veku jsme namazaly pomazánku
a daly na ni okurku. Potom už můžeme servírovat
a my vám přejeme dobrou chuť.
Salámová pomazánka
Kalandrová Nia, Holubcová Laura,
Gaďurková Adéla, Janečková Tereza

• 100 g pomazánkového másla
• 100 g rostlinného másla Flora
• 70 g taveného sýra
• 100 g šunkového salámu
• 1 polévková lžíce pikantní hořčice
• 1 sladkokyselá okurka
• 1 malá cibule
• trochu zelené petrželky, sůl, mletý pepř
• rohlíky
Vše, co bylo potřeba nakrájet, tak jsme nakrájely
a pak jsme vše zamíchaly. Nakrájely jsme rohlíky
na jednohubky a namazaly na ně pomazánku. Potom jsme
naservírovaly na talíře. Strašně moc nám to chutnalo.
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Celosvětový úklidový den
World Cleanup Day
Dne 15. září 2018 proběhla akce s názvem Celosvětový úklidový den (World Cleanup Day). Vzpomínáte? Do úklidu okolí
našeho města se zapojila i IX. B s panem učitelem Zubíkem.
Žáci nasbírali 6 pytlů odpadu. A jaké pocity měli žáci
po úklidu? Posuďte sami.
„Akce „Ukliďme Česko“ mi přijde skvělá. Jsem moc ráda,
že jsem se mohla zúčastnit. Je až k nevíře, co všechno
jsou lidé schopni vyhodit. Igelitové pytlíky a papírové
kapesníky jsme nacházeli velmi často. Našli jsme
ale i baterky, staré mobilní telefony či kalkulačky.“
„Uklízení bylo docela srandovní. Hodně se mi
to líbilo. Uklidili jsme spoustu odpadků, nafotili
hromadu fotek – zábava musí být. Myslím si,
že jsme odvedli dobrou práci a pomohli tak přírodě.
Moc jsem si to užila a asi bych šla znovu.“
„Bylo to super. Docela jsem koukal,
co všechno lidi dokážou vyhodit.“
„Výlet mě bavil. Pocit z toho, že uklízíme
a ještě jsem s kamarády, byl super.“
„Uklízení se mi moc líbilo, užila jsem si to
jak se spolužáky, tak s učitelem. Určitě bych
šla uklízet znovu. Třídění je fajn!“
„Pro mě to bylo moc namáhavé a únavné.
Bolely mě nohy.“
„Vycházka se mi líbila. Ale štvalo mě,
jak lidi ničí přírodu.“
„Líbilo se mi to moc, protože jsem měla pocit,
že jsem udělala něco pro Lanškroun. Překvapilo
mě, jak moc jsou lidé nečistotní a co vše jsme
našli. Občas to byly opravdu zajímavé úlovky.“
„Akce se mi líbila, i když se přiznám, že se mi ze začátku
moc nechtělo. Moc nás překvapilo, jak jsou někteří lidé
nepořádní. Myslím, že jsme alespoň trochu pomohli naší

Další celorepublikový úklidový den nás čeká 6. dubna 2019.

zemi. Navíc, byla to krásná procházka kolem rybníků,

A já pevně věřím, že se do úklidu zapojí mnohem více žáků

při které jsme si se spolužáky užili spoustu legrace.“

a dalších občanů Lanškrouna.

Autoři:

p. uč. M. Fiebigerová a žáci IX.B

Fotografie:

V. Bezdíček z IX.B
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Trocha environmentální
výchovy
Rozumíš si s obaly?

5.

A jestlipak už víte, jak správně třídit odpadky? Prostudovali

Kam vyhodíš obal s označením PP (=polypropylen;
např. obal od sušenky)?

jste si stránky Tondy Obala (www.tonda-obal.cz)? Tak já

a

žlutý kontejner na plast

si vás trošku vyzkouším…S obaly se setkáváme každý den.

b

modrý kontejner na papír

Ale co to vlastně je? Obal slouží hlavně k ochraně a správné

c

směsný odpad

přepravě zboží. Obaly nejenže drží svůj obsah uvnitř,
ale pomáhají, aby se věci uvnitř nekazily. Obal ale také infor-

6.

Označení C/PAP nebo C/PP je označení pro kombino-

muje. Díky obalu víš, jak se věc jmenuje, kdo ji vyrobil, z čeho

vaný materiál, který je vyroben ze dvou či více materi-

se skládá a jaká je její trvanlivost. Obal nás ale také infor-

álů, které od sebe nejdou jednoduše oddělit. Patří tedy

muje o tom, jak s ním naložit po vyprázdnění. Jsou na něm

do směsného odpadu. Jde bohužel třeba o jednorázový

totiž různé značky, ve kterých bychom se měli vyznat.

„papírový“ kelímek na kávu. Výjimkou je ale nápojový

Zelený bod znamená, že výrobce zaplatil za recyklaci obalu

karton (např. od džusu či mléka) s označením C/PAP.

– nezapomeň jej tedy hodit do příslušného koše. Černý troj-

Do kterého kontejneru ho v Lanškrouně vyhodíš?

úhelník složený ze tří šipek nás informuje o tom, z čeho je

a

žlutý kontejner na plast

obal vyroben a kam ho tedy vyhodit. Zkus si ověřit, zda víš,

b

modrý kontejner na papír

kam který obal vyhodit. Řešení vhoď do Bédovy schránky.

c

oranžový kontejner na nápojové kartony

Na výherce čeká antistresová omalovánka o přírodě, zdravá
dobrota nebo krásná textilní nákupní taška – podporujeme

7.

totiž výzvu Ministerstva životního prostředí „Dost bylo plastu“.
S řešením ti může pomoci také stránka www.jaktridit.cz
1.

2.

4.

a

žlutý kontejner na plast

b

modrý kontejner na papír

c

směsný odpad

Kam vyhodíš obal s označením PET (např. PET lahev)?
a

žlutý kontejner na plast

b

modrý kontejner na papír

a

směsný odpad

c

směsný odpad

b

kompost / popelnice na bioodpad

8.

Kam bys měl vyhodit zbytky zeleniny či ovoce?

c

kamkoliv do přírody

Kam vyhodíš kelímek od jogurtu
(pečlivě vyškrábaný či vymytý)?

3.

Kam vyhodíš účtenku z obchodu (tzv. termopapír)?

9.

Kam vyhodíš použité baterie? Vzpomeň si na naši akci

a

modrý kontejner na papír

v rámci Recyklohraní.

b

žlutý kontejner na plast

a

hnědý (šedý) kontejner na kov

c

směsný odpad

b

box na baterie

c

směsný odpad

Kam vyhodím obal s označením PAP?
10. Kam vhodíš správné řešení tohoto kvízu?

a

modrý kontejner na papír

b

žlutý kontejner na plast

a

modrý kontejner na papír

c

směsný odpad

b

Bédova schránka

c

směsný odpad

Kam vyhodíš obal s označením ALU (např. plechovka
od nápoje nebo lesklý obal z čokolády)?
a

žlutý kontejner na plast

b

hnědý (šedý) kontejner na kov

c

směsný odpad

Autorka:

p. uč. Martina Fiebigerová
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Rozhovor:
Monika Moi
Monika Moi je bývalá žákyně naší školy.

Dnes po nějaké době dalšího studia pracuji jako osobni sty-

Studium na „Smetance“ ukončila v roce 1993, nyní žije se

listka, (Personal Shopper Fashion Stylist, Image Consultant).

svou rodinou v Londýně. Její syn Enrico se stal pravidelným

Věnuji se také na „volné noze“ už několik let freelance inter-

čtenářem našeho školního časopisu, tak jsem ji při jednom

preting – překládám na úřadech tady v Londýně, no a také

setkání poprosila o rozhovor.

podporuji různé charitativní nadace. Opravdu se nenudím!
Každý den je jiný, práce mě baví a naplňuje.

Vzpomínáš ráda na školní léta strávená

V současné době žiješ v Anglii. Jakou roli

na naší základní škole?

v tvém životě hrálo studium cizích jazyků?

Docela ano, škola mě bavila a se spoustou spolužáků
i s učiteli jsem pořád v kontaktu.

Cizí jazyky používám denně, dnes mladí lidé mají možnost cestovat a určitě se domluvit v cizí zemi, integrovat se
je velice důležité. Já mluvím čtyřmi jazyky a teď se učím

Když se řekne ZŠ Smetanova, jméno kterého

jen tak, ve volném čase, pátý jazyk. Studium cizích jazyků

učitele (kterých učitelů) se ti vybaví a proč?

a poznávání nových kultur mě fascinovalo už od útlého věku.

Vybavují se mi spíše jména učitelů předmětů, které jsem
měla ráda, tudíž český jazyk – p. uč. Martin Šafář a Eva
Doubravská, dějepis – p. uč.

Co děláš ve volném čase? Jaké máš koníčky?

Miloslav Zubík, zeměpis

Volného času je poslední dobou málo, ale když je, tak mám

– p. uč. Eva Mrázová, ale ráda vzpomínám i na paní vycho-

ráda procházky v přírodě, cestování, fitness, kdysi jsem

vatelku Zdenu Ambrožovou a paní učitelku Evu Vaškovou.

i hodně četla dobrou literaturu, teď kvůli svému oboru čtu

Vybavuji si paní Marii Klementovou, učitelku matematiky,

modni magazíny a blogy na internetu, které se věnují módě.

paní Marii Felcmanovou, učitelku chemie. Bohužel matema-

Mojí největší radostí a relaxací jsou můj syn a manžel, ráda

tika ani chemie mě moc nebavily..hahaha. Většina učitelů

s nimi trávím volné chvilky.

to s námi, myslím, myslela dobře a dali nám dobré základy
do života.

Jaké je tvé životní motto?
Pokud nejde o život, nejde o nic. Co tě nezabije, to tě posílí

Co se od doby, kdy jsi naši školu navštěvovala, změnilo?

(What doesn‘t kill you, makes you stronger).

Škola je větší, je zde spousta nových pedagogů, místo
povinné ruštiny se vyučuje angličtina, jezdí se na výlety

Tvůj syn chodí do školy v Anglii i u nás v České

do zahraničí, učíte se druhý cizí jazyk a to je prima.

republice. Můžeš posoudit, v čem je výuka odlišná?
To by vám asi mohl blíže vysvětlit můj syn, já sama vidím

Jaké bylo tvoje vysněné povolání?

jediný rozdíl v tom, že tady v UK si děti nenosí učebnice

Lákalo mě povolání letušky nebo jsem chtěla pracovat

a sešity do školy, mají tu uniformy, ve škole nesmějí pou-

v oblasti cestovního ruchu, což se mi tak trochu splnilo.

žívat mobilní telefony, nesedí klasicky v lavicích po dvou,

V letech 2003 až 2008 jsem pracovala na letišti Heathrow

ale spíše u větších stolů ve skupinách. Od 8 let se tu děti

a měla tak možnost hodně cestovat. Sice ne jako letuška,

učí francouzsky nebo španělsky, během studia na základní

ale jako zaměstnanec letecké společnosti. No a pak jsem

škole děti skládají 3 důležité zkoušky, v Year 1 phonics

chtěla být kosmonautkou a lítat do vesmíru..haha, to už mi

test, v Year 2 KS1 exam a na konci 1. stupně v Year 6 KS2

bohužel nevyšlo.

SATs exams. Jelikož tady děti začínají chodit do školy
do tzv. reception už ve 4 letech, v 6 letech už děti plynule čtou

Jaké je tvé povolání? Jakou školu jsi vystudovala?

a počítají. Úkoly mají tak 3x týdně a denně musí číst povin-

Odmaturovala jsem na vyznamenání v Pardubicích

nou četbu. Ve školách se také učí náboženství, Londýn je

v červnu 1997, v té době to byla rodinná škola s obchodním

kosmopolitní město, takže od útlého věku mají děti před-

zaměřením. Po maturitě jsem si udělala letní prázdniny

stavu o tom, že existuje hinduismus a buddhismus, islám,

a v říjnu 1997 odjela do Londýna, tehdy jako au-pair, jelikož

židovské náboženství apod. S Enricem chodí do třídy spolu-

to ani jinak v té době nešlo. ČR tehdy bohužel ještě nebyla

žák z Estonska, pak tam má spolužáky z Číny, z Indie, z jižní

v EU. Pak jsem v roce 2001- 2003 žila v Itálii, v Toskánsku,

Afriky, z Ameriky, takže opravdový mix. Učí se tak od útlého

kde jsem se nechala ovlivnit italskou módou a stylem.

věku toleranci k jiným kulturám a náboženstvím.
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Jakým jazykem hovoříš se svým synem?
Se synem se snažím mluvit co nejvíce česky, jak to jen
jde. V přítomnosti manžela mluvíme doma většinou italsky,
no ale jsou situace, kdy musím na syna mluvit i anglicky,
třeba kdyz je se svými anglickými kamarády v parku.
Co bys vzkázala žákům naší školy?
Jděte za svými sny a užívejte si každé kapitoly svého
života. Každý den přinese něco nového, novou šanci, naději,
odvahu a sílu. Využijte to, i když něco skončí, něco nového
začíná. Udržujte si optimismus a stálý úsměv na tváři.
Hodně štěstí!!!
A nyní stručně:
Oblíbené jídlo:
italská kuchyně, těstoviny, pizza, ryby, mořské plody

Zápis
z jednání
školního
parlamentu
3. 10. 2018
Program:
• Přivítání členů parlamentu

Oblíbená filmová pohádka:

• Činnost parlamentu

Nesmrtelna teta, Tři oříšky pro Popelku, S čerty nejsou žerty,

• Volba předsedy

Anděl Páně, Dařbuján a Pandrhola

• Dotazy žáků

– bez těchto pohádek nemohou Vánoce ani začít

• Diskuse
Účast: 75%

Oblíbený film:
Forrest Gump, Pianista, Podivuhodný příběh
Benjamina Buttona, Gladiator a Čistá duše,

Zvolený předseda: Chládek Jonáš – 8 hlasů

z českých filmů pak Kolja a Pelíšky

Dotazy žáků:
•

Oprava/výměna světel v IX. A
Předáno p. školníkovi.

Oblíbený autor (kniha) z dětství:
Děti z Bullerbynu (Astrid Lindgrenova)
•

Dotaz na kurzy v 9. ročníku

Oblíbený autor (kniha):

Lyžařský kurz – konec ledna.

Malý princ (Antoine de Saint-Exupery)

Vodácký/Turistický kurz – zájem bude proveden
začátkem druhého pololetí. Vodácký – řeka Morava,
Turistický – Jeseníky/Lipová Lázně.

Oblíbený herec/herečka:
V. Menšík, Z. Svěrák, R. Hrušinský, J. Jirásková,
J Bohdalová, O. Vetchý, Jiří Bartoška, J. Abraham,
T. Vilhelmová, A. Geislerová,....list je opravdu dlouhý.

•

Proč nemůžou mít žáci mobilní telefony o
přestávkách?
Citace ze školního řádu: „Žákům je zakázáno jakkoliv

Zahraniční umělci:

manipulovat s mobilními telefony - telefonování,

Russell Crowe, Tom Hanks, Robert de Niro, Al Pacino,

přijímání či psaní SMS, hraní her, pořizovat jakékoliv

opět by byl list dlouhý...haha. Mám ráda dobrou movie,

záznamy - zvukové, video, foto apod. na jakákoliv

určitě jsem na spoustu dobrých herců zapomněla.

média v budovách a celém areálu školy bez

Oblíbený zpěvák/zpěvačka:

školy.

jednoznačného svolení některého ze zaměstnanců
Na české scéně jsou to David Koller, Richard Krajčo; v Itálii

V rámci psychohygieny a prevence kyberšikany

Andrea Bocelli, Emma Marrone, Laura Pausini, Ermal Meta,

a jiného rizikového chování je vhodné zachovat

Fabrizio Moro. Ráda poslouchám i Adele a Ed Sheeran.

současný stav používání mobilního telefonu
na naší škole.

Oblíbený předmět ve škole:
Všem zástupcům děkuji za podnětné návrhy a dotazy.

zeměpis, angličtina, český jazyk, dějepis

Další setkání se uskuteční začátkem listopadu,
popřípadě dle potřeby.

Děkuji za rozhovor.
Zpracovala:

Eva Doubravská

Autor:

p. uč. Pavel Dobšíček
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English page
100th anniversary
of our Republic (Czech
and Slovak Century)
On October 28th we will remember 100 years since the foun-

28. října si připomeneme 100 let od vzniku samostatného

dation of independent Czechoslovakia. Do you know its his-

Československa. Znáš historii, důležité osobnosti

tory, important people and famous brands and inventions?

a slavné značky či vynálezy? Zkus si kvíz. Hodně štěstí!

Try the quiz. Good luck!

Správné řešení nezapomeň vhodit do Bédovy schránky!

1.

3.

Who was the first president of Czechoslovakia
(founded in 1918)?

character – the Mole (Krtek, Krteček)?

T. G. M _ _ _ _ _ _

Zdeněk M _ _ _ _

When did the soldiers of five armies of the Warsaw Pact

4.

invade Czechoslovakia? It was the end

mopeds? It was founded by František Janeček in 1929.
J _ _ _

1939

b

1968

c

1989
5.

2.

What is the name of famous Czech motorcycles and

of the Prague Spring (Pražské jaro).
a
1.

Who is the author of a popular animated

Otto Wichterle was a Czech chemist. He made a great

When did the communist regime end? It is called the

invention in 1961 which is well-known all over the world.

Velvet Revolution – the beginning of democracy.

You don’t have to wear glasses - you can wear

a

C _ ____ T

1968

b

1989

c

1992

Who was the first president of the Czech Republic

6.

(founded in 1993)?

L _ _ _ _ S.

What is the name of a brand producing tractors?
Z _ _ _ _

V. H _ _ _ _
7.
3.

What is the name of a large electronical company?

What is the name of footwear giant (shoes producer)

It was established as Elektra in 1921 and then renamed

from Zlín?

in 1946. This name is also a part of history

B _ _ _

of Lanškroun.
T _ _ _ _

When did the glory of Czech cars Škoda start?
The first successful model was Škoda Popular.
a

1915

b

1920

c

8.

1925

Who was the first Czechoslovak astronaut?
He was in a crew of Sojuz 28 in 1978.
V. R _ _ _ _

1.

Everyone knows a famous carbonated soft drink with
caffeine – Kofola. When was it introduced?
a

1960

b

1970

c

1980

9.

Who was the best athlete of 20th century? He was
a great runner. He won Olympic games four times.
Emil Z _ _ _ _ _ _

2.

Which Czech word is popular all over the world?
It appeared in R.U.R. written by Karel Čapek in 1921.

For further information (and inspiration you can visit

R _ _ _ _

www.spolecnestoleti.cz

Autorka:

p. uč. Martina Fiebigerová
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Kvíz: Animované
filmy a seriály

4. Město zvířat
a Zootropolis
b Doba ledová
c Lví král

1. Žlutá rodinka

2. Žlutá houba

3. Zajíček kreslící věci

5. Zrzavá princezna

a Simpsonovi

a Jak vycvičit draka

a Matýsek a Jája

a Malá mořská víla

b Minions

b Disenchantment

b Pojďme za zvířátky

b Šípková Růženka

c Phineas a Ferb

c Spongebob v kalhotách

c Štaflík a Špagetka

c Rebelka
Autor:

Anglická
luštěnka
Šiška
Mlha

Adam Viskupič z IX. A

Najdi 8
anglických
slov

			 Rukavice

C

U

Z

J

U

M

P

V

F

O

			 Listy

E

A

H

N

K

S

L

M

E

S

Svetr

Z

T

R

N

C

M

U

S

I

C

Deštník

Q

G

J

B

S

A

K

N

D

G

Strom

B

A

D

S

X

L

H

O

H

M

W

G

X

N

A

L

Y

D

A

N

Q

D

B

O

T

R

U

W

L

S

Y

S

N

W

B

I

G

N

L

A

				

Šála
Autorka:

Stela Vaníčková z VIII. A

Zvířecí
luštěnka
Král zvířat
Má ráda oříšky
Jí bambus

Autor:

Hledej
zvířata
Najdi šest zvířat, vyškrtej je a poté
napiš město České republiky,

Je to pták a má dobrý zrak
Pták žijící u moře, jezer i řek
Velké a tlusté zvíře

které ti vyšlo. Řešení vhoď

Zvíře se skvrnami na srsti
Aneta Jusková a Lucie Pásztóvá ze VI. A

P

L

E

V

R

P

S

O

B

K

E

do Bédovy schránky.

Zvíře s chobotem

Autorky:

Martin Kubát ze VII.B

Autor:

A

A

S

T

Y

G

R

H

M

Y

Š

A

Jakub Hajzler ze VII. B
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Pranostiky
Spoj správně dvojice k sobě (město)
a k číslu doplň písmenko
S

New

1

11

4

1

13

2

12

6

3

7

11

4

5

8

9

10

2

3

2

12

6

3

2

13

2

12

Vary

T

Hradec

2

Bystrica

U

Karlovy

3

Vegas

D

Františkovy

4

Králové

E

Banská

5

Třebová

N

Los

6

Francisco

Ý

San

7

Budějovice

L

Las

8

Brod
Hora

I

České

9

O

Česká

10 Město

P

Havlíčkův

11 York

A

Kutná

12 Angeles

Z

Staré

13 Lázně
Autoři:

13

Zachariáš Nový ze VII. B a Jakub Krejčíř z VIII. A

Hledáme slavné české
a moravské hrady a zámky
Dnes se podíváme na jihomoravský zámek, který 700 let patřil rodu (1. část tajeky).
Nejvyhledávanější kuriozitou je vyřezávané (2. část tajenky).
V zámeckém parku se nachází řada pozoruhodných staveb (3. část tajenky).
Pokud už víte, můžete si přečíst také pověst „O jezdci na černém koni“
a nakreslit k ní pěkný obrázek.
1. tajenka

3.

4.

6.

2.
1.

1. řecké písmenko α

11.

2. - 2 .(-10) + 2 . 5 =
12.

5.

8.
7.

9.

3. těleso, jehož povrch určíme podle vzorce S = 6.a.a
4. řecké písmenko δ
5. řecké písmenko β

10.

6. - 4 . (- 6 + 3) =
7. - 9 - (-15) =
8. - 9 . (-11) + 1=
9. - (-3) –(-7) =
10. - 8 + (-9) . (-1) =
11. 20 – (+5) =
12. matematický symbol, který má tvar obráceného U
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2. tajenka
13.
6.

1. 200 % z 50 =
2. 4 % z 200 =

8.

4.

7.

3. 0,5 % z 800 =

11.

4. 75 % ze 400 =
14.

1.
2.

3.

5.

9.

10.

12.

5. 0,5 % z 600 =
6. čtyřúhelník, který má 4 pravé úhly,
ale nemá stejně dlouhé strany
7. 50 % z 12 =
8. Těleso, jehož objem určíme podle vzorce V = a.a.a
9. řecké písmenko ω
10. řecké písmenko δ
11. 200 % z 1,5 =
12. 300 % z 2 =
13. 5 % z 200 =
14. 1 % z 500 =

Indície 3. tajenky
1. Rovinný útvar, který má tři strany, tři

1.
2

1

3

4

19

6

5

7

2.

8

9

vrcholy a tři vnitřní úhly ….

10

2. Čtyřúhelník, který má 4 pravé úhly
a všechny strany stejně dlouhé ….

3.
1

11

12

6

11

6

2

3. Řecké písmenko ϒ
14

15

16

15

4. Řecké písmenko σ
5. Do jaké skupiny patří úhel 130 stupňů

4.

5.
9

17

14

16

15

6. 50 % ze 40
1

6.

7. Řecké písmenko β

19

18

13

21

6

1

15

17

10

7

6

8

9

10

15

17

8

15

7.
20

12

15

11

1

6

3. tajenka

18

15

7

16

3

12

13

21

6

8

15

1

17

10

2

9

16

17

10

13

15

10

12

15

20

19

10

11

9

8

17

10

13

18

15

12

9

7

3

8

16

9

8

15

2

6

4

15

8

19

12

15

1

5

10

1

Hledaný zámek:

2

15

20
Autorka:

p. uč. Iveta Kantorová

Výherci z minulého čísla:
str. 2

Lambada

str. 16

Německá luštěnka (Schönbrunn)

1. místo: Eliška Štorková, IV. B

1. místo: Lucie Kuncová, gymnázium

2. místo: Adéla Mičková, VIII. A

2. místo: Týna Pluhařová, III. A

3. místo: Eliška Skalická, V. A

3. místo: Adéla Mičková, VIII. A

str. 3

Obrázek na vybarvení

str. 16

(Praha, Brno, Lanškroun, Ústí, Plzeň, Zlín)

1. místo: Nia Kalandrová, VI. B
2. místo: Kristýna Podhradská, IV. B
3. místo: Viktorka Břízová, II. B
str. 8

Sportovní kvíz (1c, 2c, 3c, 4b, 5c)
Veronika Kutnarová, V. B

str. 14

1. místo: Terezka Bartošíková, II. B
2. místo: Kristýna Pospíšilová, IV. A
3. místo: Ema Holubcová, IV. A
str. 17

– French, Greece – Greek, Russia – Russian,
Germany – German, Poland – Polish, Hungary
– Hungarian, Italy – Italian,Ireland – Irish/English,

Najdi 10 zvířat (opice, pes, hroch, slon, had,
lev, kočka, žirafa, medvěd, tygr)

English page (England – English,

Spain – Spanish, Austria – German, France

Města české republiky

1. místo: Lucie Marešová, V. A
2. místo: Tereza Blažeňaková, VIII. A
3. místo: Josef Hofman, V. B
str. 17

Obrázková luštěnka (Prázdniny)

Finland – Finnish, Scotland – Scottish/English,

1. místo: Kateřina Sommerová, VII. A

Portugal – Portuguese, Sweden – Sweedish)

2. místo: Nicol Kučerová, V. A

Tereza Polášková, VIII. A
str. 15

Anglická luštěnka (Halloween)

1. místo: Petr Vlček, VIII. A
2. místo: Erik Färber, VI. B

3. místo: Anežka Kokorová, V. A
str. 18

nemá výherce
str. 18

Kvíz (Sia (1a, 2c, 3a, 4b, 5 – 42 let)
Enrico Moi, IV. A

3. místo: Stela Pluhařová, IV. A
str. 15 Anglická luštěnka (October)

PC luštěnka (Robotika)

str. 19

Hrady a zámky (Velké Losiny)
Petr Vlček, VIII. A

1. místo: Vlasta Oláhová, VII. A
2. místo: Lucie Knápková, VIII. A
3. místo: Natálie Marková, VI. B
str. 15 Anglická luštěnka (Turtle)
1. místo: Sofie Šemberová, IV. A
2. místo: Adéla Šemberová, VIII. A
3. místo: Tereza Polášková, VIII. A
str. 16 Anglicko-česká luštěnka (Škola)
1. místo: Natálie Urbanová, V. B
2. místo: Anna Marková, III. A
3. místo: Mariana Kučerová, V. B

i

Veškerá řešení soutěží vhazujte do Bédovy
schránky nejpozději do středy 21. listopadu 2018.
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.htm
Své příspěvky můžete posílat také
na náš email skola.beda@seznam.cz

Distribuci školního časopisu žáků ZŠ B. Smetany
zajištuje pro veřejnost trafika na autobusovém nádraží.

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 8. listopadu 2018. Uzávěrka dalšího čísla
je středa 21. listopad 2018. Tisk zajišťuje: TG TISK s. r. o. 5. května 1010, 563 01 Lanškroun.
Evidenční číslo: MK ČR E 22723.

