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Vybarvi obrázek

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

Známé osobnosti
zdraví Bédu

Jakub Krejčíř z VIII. A

tentokrát Anna Kulovaná, Lucie Zedníčková

a Pavel Janák (imitátor Michaela Jacksona).
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Vítáme nové
prvňáky
I. A
I. B
Třídní učitelka: Mgr. Eva Böhmová

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Žáková

1. BEDNÁŘ Dominik

1. BUŘVALOVÁ Eliška

2. BOHÁČ Lukáš

2. ČERNÝ Kristián

3. BUREŠOVÁ Jolana

3. DVOŘÁK Jonáš

4. ELNER Matyáš

4. FREBORT Mikuláš

5. FLÍDR Filip

5. GLOCAROVÁ Thea

6. HOLUB Jiří

6. HAVELKA Matyáš

7. JANKO Pavel

7. HUBÁLKOVÁ Laura

8. KLUGOVÁ Anna

8. KUKULA Tomáš

9. KRATOCHVÍL Zdeněk

9. MAREŠ Antonín

10. LANGR Jakub

10. MERČÁKOVÁ Vendula

11. LANGROVÁ Tereza

11. MIHULKA Stanislav

12. PERVAK Matvii

12. SKALICKÁ Anežka

13. PISKOROVÁ Lucie

13. SLOVÁKOVÁ Anežka

14. SOMMEROVÁ Michaela

14. ŠEMBERA Šimon

15. ŠULC HARTYCH Tadeáš

15. ŠEMBEROVÁ Beáta

16. ŠVARC David

16. ŠILAR Roman

17. UONG THUY Ngan

17. ŠMÍD Daniel
18. ŠTERNÁSTEK Vojtěch
19. TAREŠ Jakub

Vítáme nové
pedagogy

Mgr. Eva Böhmová
Mgr. Karel Plíhal
Mgr. Jana Fryaufová
Mgr. Miriam Mitvalská
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Jak se žilo v 18. století?
To se třída IX. A vydala zjistit 14. června 2018 do pevnostního města Josefov. Tato pevnost byla vybudována
u Jaroměře, na soutoku Labe a Metuje, aby bránila Prusku
a jeho spojencům v útočných operacích. Základní kámen
pevnosti byl položen roku 1780 a stavělo se v utajení podle
návrhu francouzského vojenského inženýra Claudea Benoita
Duhamela de Querlonde. My jsme díky programu Ideální
pevnostní město Josefov měli možnost vžít se na téměř dvě
hodiny do kůže českých vojáků žijících v pevnosti.
Nejprve jsme se rozdělili do skupin a byla nám přidělena
jedna z profesí, které na pevnosti tehdy působily. Tak se z
nás stali dělostřelci, zásobovači, minéři, velitelé, hostinští či
řemeslníci. Jako skupina jsme pak plnili různé úkoly. Pokud
jsme byli úspěšní, získali jsme zlaťák, pokud jsme úkol
nesplnili, mohli jsme naopak o zlaťák přijít. Hned na úvod
jsme museli najít dělové koule ukryté na nádvoří bastionu.
Poté jsme vyfasovali lucerničky a vydali jsme se do podzemí.
Zážitek to byl rozhodně velký. Byla tam tma, zima, chodby
byly úzké a stropy nízké. Někteří si museli dávat velký pozor,
aby neodcházeli s boulí na hlavě. V podzemí jsme se pokoušeli orientovat podle mapy a rozlišovali jsme různé zvuky,
které museli vojáci – minéři být schopni rozeznat. Dozvěděli
jsme se o historii pevnostního města Josefov, rozpoznávali
jsme suroviny, které se v 18. století běžně používaly ve vojenské kuchyni. Hádali jsme, k čemu sloužily záhadné řemeslné nástroje. Nakonec jsme si zkusili rozdělat oheň pomocí
ocílky, pazourku a práchna. Největším zážitkem pro nás asi
bylo, pohybovat se v podzemních chodbách se zhasnutými
lucernami, jako praví vojáci. Zvládli jsme to, ale po sfouknutí lucerniček se podzemím začal linout vřískot, jekot a
smích. To by si Josefovští vojáci určitě nemohli při obléhání
dovolit!
Výlet to byl vskutku dobrodružný, zažili jsme legraci, trochu jsme se báli a něco zajímavého a nového jsme se dozvěděli. A tak to má na správném výletě být. Jeďte se tam také
podívat, určitě se vám tam bude líbit.

Autorka:

p. uč. Tereza Mannová
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Celosvětový úklidový den
World Cleanup Day
Dne 15. září 2018 proběhla akce s názvem Celosvětový úklidový den (World Cleanup Day).

Andrea Krejbichová ze IV. A

Šli jsme kolem stadionu, sbírali jsme na dopravním hři-

„Celosvětový úklidový den je myšlenka, která vyvstala ze

šti a tam, kde byli minule dravci. Pokračovali jsme na kou-

spontánní národní iniciativy Let's Do It! v Estonsku v roce

paliště. V pohádkovém lese jsme našli spoustu papírků od

2008, kdy se 4% obyvatel aktivně zapojilo a vyčistilo celé

bonbónů po Kopě. Sbírali jsme také odpad podél cest.

Estonsko za pouhých pět hodin. Od té doby se myšlenka
národních úklidů rozšířila do více než 100 zemí na všech

Stela Pluhařová ze IV. A

kontinentech. Národním koordinátorem pro Českou repub-

Z koupaliště jsme šli na rozhlednu a uklízeli jsme i u

liku je již pátým rokem spolek Ukliďme Česko. Akce se letos

studánky. Všude bylo plno papírků od bonbónů. Sbírali

na jaře zúčastnilo 113 000 lidí.“

jsme proto, že máme rádi přírodu. Moc se mi to líbilo.
Zdroj:

www.svetovyuklid.cz
Klára Langrová ze IV. B

Do akce se zapojilo 155 zemí a 13 milionů lidí. Nejmladšímu
účastníkovi byly 3 měsíce, nejstaršímu 90 let! Nejmrazivější

Mně se to moc líbilo. Sbírali jsme odpadky,
aby se z lesa nestala skládka.

počasí na úklid měli v Kanadě, a to -10 stupňů. Naopak nejtepleji měli v Iránu, celý 48 stupňů!
I Lanškroun se zapojil do této akce, tentokrát pod heslem:

Eva Kovačevičová ze IV. A

Nasbírali jsme pět pytlů odpadu – plast, papír, ple-

Po Kopě, odpadky na kupě. V pátek uklízela skupina dobro-

chovky, sklo a smíšený odpad. Našli jsme taky

volníků oblast kolem rybníků. V sobotu se sešla další sku-

hračku – takovou rozbitou plastovou kačenu.

pina asi 20 dobrovolníků a uklidili oblast Zámečku, část cyklostezky na Rudoltice a odpočívadla na Laudonu – tam byl
neuvěřitelný nepořádek. Byla také objevena obrovská černá

Samuel Jarmer ze IV. A

Mně se to nelíbilo, bolely mě nohy.“

skládka a nebylo v silách dobrovolníků vše uklidit. Skládka
tak byla nahlášena. Do dobrovolnického úklidu jsem se
zapojila i já spolu s paní učitelkou Evou Doubravskou. Občas
jsme se nestačily divit, co vše jsou lidé schopni vyhodit z

Maty Dařílek ze IV. B

Našli jsme xylofon. Líbilo se mi
to, děláme to kvůli přírodě.

auta či zahodit v lese. Všichni jsme po úklidu měli smíšené
pocity. Byli jsme rádi, že jsme zvládli uklidit velký kus přírody, ale z množství nalezených odpadků jsme byli opravdu

Prokop Hejl ze IV. B

Proč jsme to dělali? Chtěli jsme pomoct přírodě.

v rozpacích. Tato akce rozhodně nebyla naše poslední. Příště
se můžete přidat také. A vlastně, můžete se přidat kdykoliv.
Stačí mít po ruce pytel a rukavice a až zas někdy půjdete na

V pátek 21. září 2018 se k úklidu přidala i IX. B. O tom, jak si
vedla, se dočtete v příštím čísle.

výlet do přírody, zkuste sebrat pár kousků odpadu. Přírodě, a

Ve škole se vám, žákům, snažíme předávat informace z

tím i sobě, rozhodně pomůžete. Další celorepubliková akce

oblasti environmentální výchovy, která začíná znalostmi

se připravuje na duben, budeme tedy uklízet nepořádek po

o třídění odpadu. Někteří žáci bohužel mnohdy nevědí, že

zimě.

slupka od banánu či nedojedená svačina do koše na papír

Do celosvětového úklidu se zapojila také naše škola. V

či plast opravdu nepatří. Pro mnohé je také velký problém

pátek 14. září 2018 nám bohužel počasí nepřálo a my se tak

sebrat ze země odhozený obal a hodit ho do příslušného

rozhodli úklid odložit. Následující týden nás čekalo krásné

koše (jsou umístěny jak v učebnách, tak na chodbách) či

počasí a žáci čtvrtých tříd vyrazili do terénu. A jak úklid

vylít, odvíčkovat a sešlapat PET lahev.

probíhal?

Pro ty z vás, kterým není jasné, kam co házet, by se mohly
hodit tyto webové stránky: www.tonda-obal.cz

Tonda vám

rozhodně poradí. Jsou zde informace a aktivity pro žáky
všech věkových skupin, rodiče i pedagogy. V příštím čísle
vás čeká kvíz, takže určitě na stránky mrkněte. Užívejte si
krásný barevný podzim a až vyrazíte na výlet, myslete na
Autoři:

M. Fiebigerová a žáci IV. A a IV. B

přírodu.
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Dopoledne „s dravci“
Ve čtvrtek 13. září 2018 se naše škola zúčastnila programu
společnosti Seiferos (www.seiferos.cz), který byl spojený
s letovými ukázkami dravých ptáků. Na volném prostranství
za sportovní halou Boží Modrého si žáci nejprve vyslechli
vyprávění o životě každého druhu, některé dravce si pak
mohli zblízka prohlédnout a pohladit. Na závěr byly předvedeny imitace lovu.
Přečtěte si, jak se celé dopoledne „s dravci“ dětem líbilo:
Moc se mi to líbilo. Dravci byli roztomilí. Také se
mi líbilo, že pán o těch dravcích povídal různé věci
a někdy to bylo i legrační. Dravců tam bylo opravdu
hodně. Například: výr, sýček, luňák, orel nebo třeba
kalous ušatý. Výra jsme si mohli i pohladit.
Mně se líbilo, jak ten pták lítal za tou veverkou.
Pán byl vtipný, bylo to hezké. Líbil se mi ten velký
pták, jak spinkal. A ta malá sova pálená byla tak roztomilá a koukala na kámoše. Byli tam pěkní ptáci,
dokonce tam pták ukradl kuře pánovi z tašky.
Říkali tam, že čáp dokáže ulovit zajíce. Věděli jste to?
Měli tam i supa bělohlavého. Byli tam ptáci z Evropy. Bylo
to tam super. Dokonce jsme mohli něco vyhrát, třeba že
sis mohl dát na ruku dravce. To je zážitek na celý život.
Dalo mi to velmi mnoho rad, jak se chovat k ptákům.
Velmi se mi to líbilo. A ta sranda! Výborný! Vystoupení eňo
ňuňo! A ti ptáci! Krása! Líbilo se mi, že to mají ozvučené.
Nejvíce se mi líbilo, jak nad námi létali různí
ptáci a jak byl pán vtipný. Vyprávěl nám třeba, že
jeden pták uletěl až do Afriky. Nejvíce se mi líbila
sovice sněžná. Bylo to super vystoupení.
Byl to výborný program a taky velice naučný. Dravci
byli moc krásní. Pán byl vtipný a vyprávěl nám samé
legrační historky. A poučil nás o různých ptácích,
třeba o sýčkovi, výrovi, čápoví, supovi a sovách.
Nejvíce se mi líbilo, jak ukazovali dravce při lovu.
Nejvíce se mi líbilo, jak ten pán
říkal, jak se ti dravci jmenují.
Mně se líbil sup, jak měl dlouhá křídla.
Bylo pěkné počasí, slunce svítilo. Líbilo se mi, že jsme
tam byli dvě hodiny. Mohli jsme si dravce i pohladit.
Autoři:

žáci III. B a IV. A

08SPORT

Sportovní
soutěže
2018/2019
II. stupeň

Sportovní
kvíz
1.

Ve kterém státe se letos konalo MS ve fotbale?
a Kuvajt

2.

b Francie

c Rusko

Kdo se stal nejlepším střelcem MS ve fotbale?

Školní rok začal a s ním i sportovní soutěže.
V letošním roce jsme se přihlásili do těchto soutěží:

a Krmenčík

b Ronaldo

c Kane

• Přespolní běh
• Florbal
• Minikopaná

3.

Která sportovkyně vyhrála 2 zlaté na ZOH v roce 2018?

• Volejbal
• Basketbal

a Sáblíková

b Kratochvílová

c Ledecká

• V jednání je futsal – zatím nebyl vypsán
4.

Školní kurzy
II. stupeň
I v letošním roce plánujeme sportovní kurzy. První bude

Ve kterém fotbalovém týmu chytá Petr Čech?
a Sparta

5.

b Arsenal

c Chelsea

V jaké atletické disciplíně drží Jarmila Kratochvílová
světový rekord?
a běh na 60 m

b běh na 1500 m

c běh na 800 m

lyžařský koncem ledna (27. 1. – 31. 1. 2019). Pro devátý ročník
vodácký kurz na Moravě (květen) a turistický v Jeseníkách
(květen/červen).
Autor:

EXTRA

Nečekané setkání
Jiří Werich Petrášek (nar. 30. 5. 1956) je syn Jana Wericha,
ředitel Evropské obchodní akademie, vysokoškolský pedagog, herec, dabér a moderátor vyrůstal jako adoptovaný syn
v rodině manželů Petráškových.
Zdroj:

https://www.csfd.cz/tvurce/104831-jiri-petrasek

Jsem ráda, že jsem se mohla osobně s panem Petráškem
setkat. Do našeho školního časopisu nám poslal podepsanou fotografii a několik básní, které si můžete přečíst na
nástěnce u školní knihovny.

Autorka:

p. uč. Eva Doubravská

p. uč. Pavel Dobšíček
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Vaření
nás baví

Šopský salát
Petra Dubovská, Denisa Hajzlerová, Vojtěch Hubálek

• 1 salátová okurka
• 300 g rajčat
• 1 cibule
• 2 lžíce oleje
• špetka soli a pepře

Rádi bychom se s vámi podělili o několik kuchařských

• 200 g balkánského sýra

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

• 1 citrón

že neodoláte a některý z receptů vyzkoušíte i vy sami.
Cibuli nakrájíme najemno. Všechnu zeleninu
smícháme a pokapeme olejem a citrónovou šťávou
Salátek

osolíme, opepříme a chvíli necháme uležet v chladu.

Nia Kalandrová, Tereza Janečková,

Po vytažení z chladu vezmeme balkánský sýr

Laura Holubcová, Adéla Gaďurková

a nakrájíme na kostičky. Pak můžeme podávat.

• 1 hlávka ledového salátu
• 1 salátová okurka

Choriatiki

• 1 paprika

Veronika Hájková, Klára Janíčková, Tereza Jurajdová

• 5 cherry rajčátek

• 1 lžička cukru

• hrst pažitky

• 0,5 lžičky pepře

• dvě lžíce olivového oleje

• 200 g rajčat

• špetka soli

• 200 g salátové okurky
• 200 g papriky

Dohromady jsme si rozdělily ingredience,

• 1 velká cibule

které jsme nakrájely. Na konci jsme pečlivě vše

• 12 oliv

zamíchaly a servírovaly do mističek. K tomu jsme

• sůl

si udělaly citronádu. Mohly jsme ochutnat i ostatní

• 1 lžíce octa

saláty. Vše jsme snědly a moc nám to chutnalo.

• 2 lžíce oleje
• 100 g balkánského sýra
• sekaný kopr
Nakrájely jsme rajčata, papriku, okurku, cibuli, balkánský
sýr, kopr, daly do misky a promíchaly. Přidaly jsme
olivy. Smíchaly olej s octem, pepřem a cukrem a nalily
do mísy se zeleninou a vše promíchaly. Salát byl moc
dobrý. Určitě si ho udělejte doma. Dobrou chuť.
Vydatný okurkový salát
Michal Dvořák, Erik Färber, Adam Jobák, Dominik Adamec

• 6 salátových okurek
• 500 ml hustého bílého jogurtu
• 250 g nízkotučného tvarohu
• sůl
• 2 stroužky česneku
• hrst kopru
Jogurt s tvarohem zamícháme a přidáme sůl
a rozmačkaný česnek. Okurky oloupeme, nastrouháme
a slijeme z nich vodu. Vše smícháme s hmotou
a vmícháme drobně posekaný kopr. Podle
chuti dosolíme, přidáme lisovaný česnek,
dáme vychladit a můžeme servírovat.
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Vlastní tvorba žáků III. A

David Jusko

Veronika Hubálková

Kryštof Zeman

Dominik Pecháček

EXTRA11

Získali jsme grant
z programu
Erasmus
Se začátkem nového školního roku máme pro čtenáře

V září byl na škole vytvořen pro žáky 9. ročníků Erasmus

Bédy dobrou zprávu. Naše škola získala grant z programu

klub, který se bude scházet každý týden, aby pracoval na

Erasmus + na svůj projekt Once Upon a Time via ICT. V

jednotlivých úkolech projektu. Hlavní činností v klubu bude

následujících dvou letech tak budeme spolupracovat s dal-

překládání vybraných pohádek a pověstí a vytváření pra-

šími pěti evropskými školami, abychom vytvořili sbírku

covních listů. Členové klubu také budou vytvářet prezentace

národních pohádek a pověstí v angličtině. Určitě jste zvě-

a videa o naší zemi, městě a škole, aby mohli v partnerských

daví, odkud naše partnerské školy jsou. Naše první part-

školách žákům i učitelům ukázat, kde žijeme a jak pěknou

nerská škola se nachází v nejjižnějším cípu Turecka, co by

máme školu. Postupně Vám v Bédovi představíme všechny

kamenem dohodil od řeckého ostrova Kypr. Nedaleko Říma

partnerské školy a země a budeme Vás pravidelně informo-

v Itálii sídlí další partnerská škola, takže se můžeme těšit

vat o tom, na čem se zrovna v klubu pracuje.

na příběhy které mají kořeny v samotné kolébce naší evrop-

Nebojte se, do projektu budete zapojeni všichni. Budeme

ské civilizace. Za naším třetím partnerem se budeme muset

vyhlašovat různé soutěže, například soutěž o logo pro-

vydat až do horkého jihovýchodního Španělska, kde se

jektu nebo soutěž o nejlepší ilustrace k pohádkám, kte-

možná naučíme tančit proslulé španělské flamenco. Čtvrtá

rých se můžou účastnit všichni žáci školy a vítězové se

partnerská škola se nachází v Portugalsku, v těsném sou-

můžou těšit i na nějaké ty odměny. Budete pomáhat vytvá-

sedství slavného přístavu Porto a za posledním partne-

řet výukové materiály k pohádkám, vánoční přáníčka a také

rem se vydáme na severovýchod, do daleké a možná trochu

budete besedovat se spisovateli a ilustrátory knížek pro děti.

tajemné Litvy.

Všechny podrobnosti se včas dozvíte od svých vyučujících,
na nástěnce, kterou brzy zřídíme, i na stránkách školy. Celý
projekt vyvrcholí v květnu 2020, kdy se všichni partneři sjedou u nás na škole. Celý týden tu stráví s námi a my pro ně
připravíme divadelní vystoupení, soutěže a výlety na místa,
která jsou spojena s pohádkami a pověstmi. Ale to je ještě
daleko a před námi je v tuto chvíli fůra práce. Takže jak se
říká: „S chutí do toho a půl je hotovo!“

Autorka:

p. uč. Tereza Mannová
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Rozhovor:
Nela Kaupová
Nedávno jsem se setkala na jednom třídním srazu s Nelou

Co děláš ve volném čase? Jaké máš koníčky?

Kaupovou, bývalou žákyní naší školy, která pracovala nejen

Ráda jezdím na longboardu a snowboardu, hodně čtu

v redakčním týmu Bédy, ale vzpomínám si, že se ráda učila

knížky a v poslední době jsem „propadla“ americkým

i cizí jazyky. Studium na naší škole ukončila v roce 2012.

seriálům.

Poprosila jsem ji, zda by nám neposkytla do našeho školního časopisu rozhovor a ona souhlasila.

Co ti vadí na ostatních lidech?
Lež, neupřímnost a výmluvy.

Vzpomínáš ráda na školní léta
strávená na naší základní škole?
Určitě vzpomínám ráda. Jako třída jsme byli dobrá parta

Zažila jsi někdy nějaký trapas?
Samozřejmě, trapasy jsou na denním pořádku, ale později
se tomu člověk zasměje.

a často si vzpomenu na zážitky z výletů, hodin a přestávek.
Co bys vzkázala žákům naší školy?
S jakými pocity jsi vstupovala na střední
školu? Jakou školu jsi vystudovala?
Samozřejmě jsem měla strach a obavy, jestli mi ta

Co bych vzkázala? Ať si jdou tvrdě za svým. Ať se rozhodnou co nejlépe při výběru střední školy a nasbírají zkušenosti. A taky učte se jazyky, nechtěla jsem tomu věřit, ale

škola vůbec sedne. Jsem ráda, že jsem na školu šla s dal-

umět anglicky i německy je obrovská výhoda! Jestli budete

šími dvěma spolužačkami ze třídy, a tak tam nešla sama.

mít kdykoliv možnost „vypadnout“ do světa, udělejte to!

Strach jsem měla hlavně z nových lidí a jestli to bude těžké.
Rozhodně jsem si nemohla vybrat líp, tato škola (Obchodní

Byla jsi členkou redakčního týmu Bédy. Změnil

akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v

se od té doby časopis, jak ho hodnotíš?

Chocni) mě naučila mnoho věcí, získala jsem spoustu vědo-

Změnil se rozhodně k lepšímu, grafika super, články také,

mostí a taky přátel.

jistě to dá velkou práci.

V současné době jsi v Německu? Co tam děláš?

A nyní stručně:

Ano, jsem přímo v Mnichově. Dělám tu Au pair, vím, že
možná spousta vás nebude vědět, co to je, tak tu přikládám

Oblíbené jídlo: bramborový knedlík, špenát a maso

vysvětlení: Označení Au pair vyjadřuje svobodnou dívku či

Oblíbená filmová pohádka: Nesmrtelná teta

chlapce, pomáhající hostitelské rodině v zahraničí s péčí o

Oblíbený film: An Education

děti a o domácnost. Na druhou stranu má hostitelská rodina

Oblíbená kniha: Petr a Lucie, Humans of Prague

povinnost poskytnout au pair zdarma samostatný pokoj,

Oblíbený autor: Ernest Hemingway

stravu, pravidelné kapesné a umožnit návštěvu jazykových

Oblíbený zpěvák/zpěvačka: Milky Chance

kurzů.
Jak zpětně hodnotíš studium cizích

Děkuji za rozhovor.

jazyků na základní škole?
Můj první cizí jazyk byl německý, angličtinu jsem se začala
učit až v 8. třídě. Němčina je na „Smetance“ na dobré úrovni,
troufnu si říct, že jsem se naučila víc na základní škole než
na střední a to jsem z němčiny maturovala. Angličtina mi
dala také hodně, paní učitelka Fiebigerová byla skvělá.

Zpracovala:

p. uč. Eva Doubravská
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Rozhovor:
Janek Ledecký
Janek ledecký, (27. 7. 1952) zpěvák, kytarista, skladatel. Po

Čím jste chtěl být, když jste byl malý?

studiu na gymnáziu vystudoval Právnickou fakultu UK. Od

Klasická trojkombinace: popelář, kosmonaut nebo prezi-

roku 1982 hrál ve skupině Žentour a v roce 1992 se vydal na

dent. Na popelářích se nám tenkrát líbilo, jak jezdí frajer-

samostatnou dráhu. Vidět ho také můžeme v muzikálech,

sky na tom zadním stupátku. To jsem si na brigádě zkusil.

některé z nich i napsal (Hamlet, Galileo, Vánoční zázrak,

Prezident mě fakt neláká. Ale toho kosmonauta...šetřím si

Othello). Pro Hamleta nechal postavit nové divadlo Kalich

na letenku.

v Praze. V současnosti koncertuje několikrát týdně po celé
republice.

Máte nějakou vtipnou historku ze školních let?
Poslední rodičovskou schůzku na gymplu jsme rodičům
zatajili a v divadle ABC se namaskovali za rodiče. Vousy,

Chodil jste do školy rád nebo jste bral

paruky... Bylo to super. A nakonec nás podmínečně pustili

školní docházku jako nutné zlo?

i k maturitě.

Z dětí, co chodí samy od sebe rády do školy, jde trochu
strach nebo ne?

Co byste popřál nebo vzkázal našim žákům?

Jaké předměty patřily k vašim nejoblíbenějším?

nebaví. Takže si najděte něco, co vás baví a snažte se v tom

Život je krátký na to, abyste ho strávili něčím, co vás
Ty, kde nebyla matika.

být nejlepší. Funguje to.

Měl jste oblíbenou učitelku/učitele?
Na gymplu jsme měli skvělou profesorku na češtinu a

Děkuji za rozhovor.

hudebku. Jmenovala se Vichrová. Jednou na hodinu přinesla LP Night At the Opera od Queen. Půjčil jí to nějaký
kolega, který to koupil na burze. Jenom pro info: zahraniční
desky se tenkrát daly sehnat jenom na černém trhu.
Zpracovala:

as. ped. Martina Komrsková

Smějeme se s Bédou II.
aneb Soutěž o nejlepší vtip
V letošním školním roce otevíráme opět rubriku „Smějeme
se s Bédou“. Tentokrát však nebudete vybírat nejlepší vtip
vy, to za vás udělá redakční tým. Vhazujte tedy i nadále
do Bédovy schránky vtipy, my pak vybereme ten nejlepší
a otiskneme ho na našich stránkách. Autor vybraného vtipu
se může těšit na sladkou odměnu!
Vtip na měsíc říjen
Zachariáš Jan Nový ze VII. B

Maminka Aničky přijde do pokoje a vidí Aničku,
jak brečí a ptá se, proč pláče. Anička odpoví:
„Zdálo se mi, že hoří škola." Maminka říká: „Neboj,
byl to jenom sen!“ Anička odpovídá: „No právě!“
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English page
European Day of Languages (26 September)

Evropský den jazyků (26. září)

The aim of this day is to encourage language learning

Cílem je propagovat studium jazyků ve škole

in and out of school and across Europe.

i mimo ni v zemích Evropy.

Do you know these European countries? Try the quiz!

Znáš tyto evropské státy? Zkus si kvíz!

1.

9.

Queen Elizabeth and double-deckers are popular there.
You can visit Cambridge, Stonehenge, Buckingham

You can visit Budapest, the capital or Balaton. Ernő

Palace or Tower Bridge.

Rubik made a famous cube.

It is:
2.

3.

4.

5.

7.

8.

People speak:

Corrida and football are popular. People love paella and

It is:

People speak:

10. 10. This country is the home of pasta and pizza. They

ham (jamon). You can visit Barcelona or Madrid.

love football! You can visit Coliseum in Rome, carnivals

Gaudí and Picasso are famous artists!

in Venice or the Tower in Pisa.

It is:

It is:

People speak:

J.A. Mozart or J. Straus lived here. Apple strudel

People speak:

11. They celebrate St. Patrick’s Day. Shamrock is the sym-

is a popular cake. You can visit Prater in Vienna,

bol of this country. You can visit Dublin, the capital city.

Salzburg or Innsbruck. You can go skiing in Alps.

Jig is a very popular dance.

It is:

It is:

People speak:

You know their baguettes, cheese or wine. Napoleon

People speak:

12. They are very good at winter sports. There are thou-

Bonaparte was born here. You can visit Eiffel Tower or

sands of lakes and islands. You can visit Helsinki, the

Notre Dame in Paris, Provence, or Pyrenees mountains.

capital city. Fishing and saunas are popular here.

It is:

It is:

People speak:

Olives, gyros, Feta cheese or tzaziky come from this

People speak:

13. Bagpipes and Nessie are very famous. There are won-

country. You can visit Athens, Rhodes or Crete. You can

derful castles. You can visit Edinburgh, Glasgow or Loch

meet Minotaur there.

Ness. Men wear kilt – the national costume.

It is:
6.

Their goulash, paprika or spicy sausages are famous.

People speak:

Ice hockey is very popular there. Typical meal is borsch.

It is:

People speak:

14. Football is a very popular sport. Cristiano Ronaldo was

You can visit Moscow or Sankt Peterburg. Siberia and

born here! You can visit Lisbon, the capital. Famous

Ural Mountains are famous.

explorer Vasco da Gama lived here.

It is:

It is:

People speak:

Mercedes or BMW come from this country. Typical

People speak:

15. It was the home of the Vikings. Ice hockey is very

meal is ‚Eintopf’ (soup).You can visit Berlin, Hamburg,

popular here. You can visit Stockholm, the capi-

Munich or Alps. Beer is very popular here.

tal. They love eating fish usually with dill.

It is:

It is:

People speak:

People speak:

They love folk dancing and eating pirogi. Christian religion is popular here. You can visit Warsaw, the capital city or Krakow. Marie Curie Sklodowska or Fryderyc
I hope you enjoyed it

Chopin were born here.
It is:

People speak:

Autorka:

M. Fiebigerová
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Anglické luštěnky
duch
upír
svíčka
kostlivec
koště
vlkodlak
příšera
strašák
lektvar

Autorka:

Stela Vaníčková z VIII.A

květina
okurka
slon
dům
nejlepší
myš
židle

Autorky:

Pásztóvá Lucie a Šemberová Hana ze VI. A

čaj
pod
obraz
hračka
				

jablko
oko

Autor:

Prokop Hejl ze IV. B
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Anglicko–česká
luštěnka
terrible
bike

monkey
wood
slon

Autorka:

Vlasta Oláhová ze VII. A

Německá luštěnka
škola
sukně
jaro
Rakousko
zima
pivo
léto
kluk
noc
a
Autorka:

Města
České
republiky
Najdi 6 měst

Andrea Olenočinová z VIII. A

P

G

D

W

A

D

Q

Ň

L

B

R

F

H

V

A

G

E

K

H

B

A

Z

L

Í

N

Z

O

J

G

R

H

P

K

G

L

B

Ú

S

D

N

A

J

Z

P

R

Z

S

W

A

O

H

Y

M

U

V

O

T

N

V

C

K

X

S

I

T

N

Í

T

N

Y

G

L

A

N

Š

K

R

O

U

N

Autor:

Martin Kubát ze VII. B
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Najdi 10 zvířat
O

H

S

W

A

A

H

R

O

CH

P

S

E

P

G

S

J

G

U

J

I

A

H

R

N

L

L

K

R

Ž

C

Z

A

W

Z

O

Z

O

Z

I

E

L

D

U

S

N

W

Č

U

R

A

G

Z

S

J

S

N

K

N

A

L

J

X

L

E

V

U

A

X

F

G

N

U

R

X

U

L

A

G

A

R

X

M

E

D

V

Ě

D

R

A

T

Y

G

R

G

A

G

N

Z

G
Autorka:

Simona Čalkovská ze VII. B

Obrázková luštěnka
1.

1

2

3

4

8

9

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5

6

7

Autorky:

Anežka Skalikcá a Pavla Faltusová ze VI. A
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PC luštěnka
programovací jazyk java ….
pro regulaci napětí používáme ….
pro zakrytí pájených spojů používáme ….
pro zahájení příkazu v příkazovém řádku Windows používáme…..
barvě v tiskárně říkáme ….
microbit je programovatelný ….
příkazy píšeme na ….
LED světla mají katodu a …
Autor:

Kvíz: Sia
1.

2.

3.

Jakub Krejčíř z VIII. A

Jak se jmenuje její společnice?
a

Maddie Ziegler

b

Mackenzie Ziegler

c

Ruby Ziegler

Kdo je Sia?
a

zpěvačka

b

herečka

a

Thunderclouds

c

modelka

b

Chandelier

c

The Greatest

4.

Jaký je název poslední písničky?

Odkud pochází?
a

z Ameriky

b

z Anglie

c

z Austrálie

5.

Kolik je jí let?
a

48

b

56

c

47
Autor:

Adam Viskupič z IX. A

Hledáme slavné české
a moravské hrady a zámky
V letošním školním roce budete hledat české a moravské hrady a zámky.
Dnes se podíváme na renesanční zámek, který leží v předhůří Hrubého Jeseníku.
Byl založen pány ze ………. (1. část tajenky). Na zámku se dochovaly původní kožené
a textilní tapety, gobelíny a také nejstarší …… (2. část tajenky) na světě. Také se vypráví,
že na zámku žila krásná víla, ……. (3. část tajenky), která se zamilovala do obyčejného
smrtelníka. Pověst si můžete přečíst a nakreslit obrázek, nejhezčí opět odměníme.
Zámek je také nechvalně znám svými čarodějnickými procesy,
s kterými je spojen …….(4. část tajenky).
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1. část tajenky
2 . (-1) =
-3-5=
7 – (-1) =

3. část tajenky

5% z 1000 =

- 2 + 4 – 1+ 2 =

25% z 20 =

- 9 + (- 6) + (+ 7) =

25% z 200 =

4 . 0,8 + 38 : 10 =

1% z 700 =

- 5 + 10 =

0,1 . 16 =

2% z 500 =

- 6 . (-2) =

0,7 . 3 =

25% z 320 =

-2 + ( +6) =
100 : (-25) =
3 – (-6) =

- 8 + ( -10) +11 . 2 =
3 + (-6) -2 + 1 =

3% z 70 =

- 11+5 –(-3) + 12 =
32 : (-4) =

2. část tajenky

4. část tajenky

1% z 920 =

2,3 . 4 =

200% z 5 =

50% ze 14 =

0,2 . 5 =

12 : (-3) =

4% z 1000 =

2,3 + 2,7 =

1% z 80 =

400% z 3 =

8 . 0,2 =

2% z 50 =

1% z 900 =

0,4 . 5 =

50% z 20 =

200% z 6 =

- 0,2 . 40 =

1% z 210 =

1% ze160 =

10 – 0,8 =

500% ze 2 =

4,5 . 2 =

25% ze 48 =

6 + 3,2 =

2,5% z 200 =

0,7 . 10 =

200% z 4 =

10 . 0,5 =
1,2 – 0,2 =
-2 + 0,4 =

-2 . 2 =

1

1,6

K

V

U

4

5

7

8

M

Í

O

L

R

9,2

10

12

40

50

80

D

I

T

Š

B

G

-2 -1,6 0,8

-8

-4

E

N

Ž

Á

2

2,1

3

S

Z

9
A

0,005 . 1000 =
- 10 : (-5) =
6,4 – 2,4 =
0,12 . 100 =
8 : 10 =

Hledaný hrad:

13,2 – 4,2 =

Autorka:

p. uč. Iveta Kantorová

Výherci z minulého čísla:
str. 2

Lambada

str. 21 Anglická luštěnka slečny Terezy (September)

1. místo: Adéla Micková, VIII. A
2. místo: Karolína Kseňáková, V. A
3. místo: Stela Vaníčková, VIII. A
str. 3

Obrázek na vybarvení – 1. stupeň

1. místo: Mariana Kučerová, V. B
2. místo: Týna Pluhařová, III. A
3. místo: Jirka Holub, I. A
str. 3

str. 21

2. místo: Stela Vaníčková, VIII. A
str. 20 – AJ test
(1b, 2b, 3b, 4c, 5a, 6 DOUBLE DECKERS,
7 TOWER BRIDGE, 8a, 9c, 10c, 11 GLOBE, 12b,
13b, 14 SHERLOCK HOLMES, 15b, 16b)
1. místo: Enrico Moi, IV. A
2. místo: Petr Vlček, VIII. A

Německá luštěnka slečny Terezy (September)

1. místo: Beáta Šemberová, I. B
2. místo: Sofie Šemberová, IV. A
3. místo: Petr Vlček, VIII. A
str. 22

Německá luštěnka slečny Barbory
(Sommerferien)

Obrázek na vybarvení – 2. stupeň

1. místo: Natálie Netušilová, VIII. A
str. 20

Kristýna Pospíšilová, IV. A

Stela Pluhařová, IV. A
str. 22

Školní luštěnka (Máme rádi školu)

1. místo: Erik Färber, VI. B
2. místo: Stela Pluhařová, IV. B
3. místo: Týna Pluhařová, III. A
str. 23

Hrady a zámky (Pernštejn)

1. místo: Petr Vlček, VIII. A
2. místo: Stela Vaníčková, VIII. A
3. místo: Lucka Kuncová, gymnázium

str. 21 Adamova anglická luštěnka (Apple)
1. místo: Tereza Holubová, IV. A
2. místo: Viktorka Břízová, II. B
3. místo: Lucka Kuncová, gymnázium

i

Veškerá řešení soutěží vhazujte

Toto i starší vydání časopisu můžete

do Bédovy schránky nejpozději

zhlédnout na www.zsbs.cz/casopis.htm

do středy 24. října 2018.

Své příspěvky můžete posílat také

Pozor:
Řešení každého úkolu pište na samostatný papír,
uveďte své jméno a příjmení.

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 11. října 2018. Uzávěrka dalšího čísla
je středa 24. říjen 2018. Tisk zajišťuje: TG TISK s. r. o. 5. května 1010, 563 01 Lanškroun.
Evidenční číslo: MK ČR E 22723.

