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

Autorka Denisa Celá z IX. B



Vítáme nové prvňáčky

Už jsme
školáci

I. A I. B

V pondělí 2. 9. 2019 jsme se všichni těšili do školy. Čekala
na nás vyzdobená třída a noví kamarádi. My všichni nyní
tvoříme bezva partu I. B. Nikomu nechybí úsměv na tváři
a jsme plni očekávání a chuti učit se a nabývat nových vědo-
mostí. Čeká nás 10 měsíců usilovné práce, ale také zábavy.
Všem prvňáčkům přeji úspěšnou školní docházku, mnoho
radostných zážitků a bezvadné kamarády. Jejich rodičům
krásné chvíle strávené společně s dětmi, hodně lásky a trpě-
livosti.

Tř. uč. Zuzana Marková
1. Čechová Pavla
2. Černá Ellen
3. Faltus Tomáš
4. Hajzler Adam
5. Hálová Adéla
6. Hegerová Ella
7. Kristek Matěj
8. Latifová Laura
9. Marek Václav
10. Pániková Tereza
11. Pešková Aneta
12. Poman Matěj Tadeáš
13. Šternástková Elen
14. Vilušínská Nela
15. Vlk František

Tř. uč. Jana Fryaufová
1. Adamcová Běla
2. Bartoňová Vanesa
3. Bjaček Matouš
4. Dubovská Barbora
5. Fišerová Elen
6. Hauserová Natálie
7. Hikade Adam
8. Janečková Viktorie
9. Košťál Ondřej
10. Kyral Michal
11. Marešová Natálie
12. Pazderková Eliška
13. Severová Stela
14. Ševčíková Veronika
15. Vindušková Anna
16. Zeman Vítek

Autorka tř. uč. Jana Fryaufová



Adaptační kurz
třídy V. C
Od letošního školního roku jsme úplně nový kolektiv.

Abychom se lépe poznali a stmelili, tak proběhly během září
v naší třídě různé aktivity. Tvořili jsme společně pravidla
třídy a plnili různé úkoly. Na atletickém stadionu jsme si
vzájemně poměřili síly a udělali si vyšlap kolem lanškroun-
ských rybníků. Věříme, že budeme bezva třída!

V pondělí 23. září 2019 se žáci druhých ročníků zúčastnili
exkurze do záchranné stanice v Pasíčkách. Pro děti byla při-
pravena beseda, na které se dozvěděly zajímavosti týkající
se provozu stanice. Také jsme si prohlédli zachráněná
zvířátka a seznámili se s jejich smutnými příběhy. Některá
zvířátka se po vyléčení mohou vrátit zpět do přírody,
bohužel některá zvířátka zůstávají natrvalo na stanici.
Abychom udělali dobrý skutek, přivezli jsme zvířátkům něco
na zub a do zobáčků.

Autorka p. uč. Ivana Kosová

Druhé třídy na exkurzi

Autoři žáci druhých tříd



Adaptační
kurz VI. B
Koncem týdne se žáci VI. B zúčastnili adaptačního kurzu,
aby se lépe poznali a seznámili.

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 jsme byli ve třídě a hráli různé hry,
u kterých jsme se i zasmáli. Zahráli jsme si např. Cinkačku,
Tipovačku, Židličkovanou, Nikdo o mně neví, že… V pátek
13. 9. jsme vyrazili na túru okolo lanškrounských rybníků.
Parťáky nám byli žáci z VI. A a VI. C. I tady na nás čekaly
zajímavé úkoly, např. Běh s vajíčkem na lžíci, Fair play…

Postřehy žáků:

Oba dny jsme si užili, bylo to príma!

Šla bych ven ještě jednou!

Užili jsme si dost legrace!

Autorka tř. uč. Miriam Mitvalská

Jaký byl náš „adapťák“
aneb názory třídy VI. A
„Adapťák“ se mi moc líbil, soutěže se mi moc líbily taky,
ale nejvíc asi to, že jsem si tam našla mnoho nových
přátel. Také se mi líbila spolupráce nás všech, například
jsme si museli udržet stejné tempo při vkračování
do pneumatik a to, že jsme si přitom museli navzájem
pomoci. S tím toaletním papírem jsem se cítila trošku
trapně, ale byla to alespoň sranda! Hlavně si myslím,
že „adapťák“ dopadl úžasně (no až na to, že jsme se
v jídelně všichni nevešli k jednomu stolu a to mě trošku
mrzelo, jinak ale ok.) Moc se mi vše líbilo, hlavně to,
jak jsme si házeli s vajíčky.

Na naší škole proběhl adaptační den. Hráli jsme různé hry,
abychom poznali nové spolužáky. Druhý den jsme šli
na pěší výlet. Na tom výletě jsme měli různé soutěže.

Adaptační kurz byl skvělý, jsem ráda, že jsemmohla
poznat nové lidi. Ale také mě moc bavily hry,
které pro nás učitelé připravili.

Adaptační den se mi moc líbil. Hráli jsme různé hry.
Nejvíce se mi líbila hra s názvem Židličkovaná. Moc jsme
se u ní zasmáli. Pak jsme hráli další hry, například Hádej
kdo. Moc jsem si to užila. V pátek jsem nebyla ve škole.

Bylo to super. Začali jsme si s novými spolužáky více
povídat a také jsme se seznámili. Hry mě také moc bavily
a bylo to fajn.

„Adapťák“ je seznámení se s novými spolužáky.
S panem učitelem a spolužáky jsme šli na výlet
ke koupališti. Pan učitel nám dal úkol nést toaletní
papír 5 metrů dlouhý a nesměl spadnout ani se
přetrhnout. Byla to sranda, toaleťák se nám podařilo
donést zpátky do školy.

Autoři žáci VI. A



„Adapťák“ třídy VI. C
Ve dnech 12. a 13. září 2019 se konal adaptační kurz šestých

tříd. Ve čtvrtek 12. září jsme byli ve škole, ve skupinách si
tvořili vlastní pravidla třídy, vytvářeli své osobnostní erby
a hráli různé seznamovací (i kreativní) hry, u kterých jsme
se dost nasmáli. V pátek nás za krásného počasí čekala
výprava kolem rybníků spojena s mnohými úkoly. Hned
ráno jsme ve skupinkách vyrazili ruku v ruce s toaletním
papírem, který skupina nesměla ztratit ani roztrhnout.
Určitě jsme po ránu zlepšili mnoha lidem náladu. Hodně
jsme si cestou povídali, ale dali jsme si i pěkně do těla – vyš-
lápli jsme naši známou sjezdovku. V dětském lanovém
centru a na hřišti „gladiátor“ jsme si nakonec zahráli různé
hry např. cestování vejce v kruhu, hru na fair play nebo
týmové přeskakování pneumatik.

A co na to samotní žáci? Posuďte sami »

Viktorie Petruňová:

„Nasmála jsem se a lépe se poznala se spolužáky.“

Natálie Urbanová

„Víc se mi líbilo venku, protože tam byla i má bývalá třída.
Bavilo mě nést vejce na lžíci nebo házet vejcem v kruhu.“

Vilém Šternástek

„Nejvíc se mi líbil výšlap na Hlásku, kde nás čekal pěkně
prudký kopec.“

Rozálie Tejklová

„Líbilo se mi téměř vše. Nejvíc ale házení vejcem – vůbec
jsem takovou hru nečekala, byla to fakt sranda.“

Kateřina Štelcíková

„Venku mě to moc bavilo, užili jsme si hodně srandy.“

Dominik Kuběnka

„Den venku byl super. Neseděli jsme v lavicích, ale hýbali
se a byla to zábava.“

Adam Jílek

„Moc mě nebavilo psát ta pravidla. Ale jinak to bylo bezva,
byla sranda a já se seznámil s novými kamarády a
kamarádkami.“

Samuel Šulc

„Nejvíc se mi líbilo házení vejcem. Taky jsem nečekal,
že půjdu s toaletním papírem až k rybníku.“

Eliška Skalická

„Víc se mi líbil pátek, protože jsem se seznámila
s různými dětmi z jiných tříd.“

Štěpán Novák

„Oba dny se mi líbily, byla sranda a nejvíc asi to,
když jsme vyběhli tu sjezdovku.“

Adam Prokop

„Pátek byl lepší, protože jsme byli venku. Sranda byl hned
ten první úkol, protože jsme ve skupině nesli toaletní
papír a chodili přes různé překážky. Skvělé bylo taky
házení vejcem.“

Ondřej Štěpánek

„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme hráli živé pexeso.“

Štěpán Walter

„Nejlepší bylo, jak jsme přes město nesli ten toaleťák.“

Zdeněk Smrž

„Nejlepší byl výšlap na Hlásku.“

Mikuláš Viskupič

„Venku to bylo fajn, ale ta část vevnitř byla úplně
zbytečná. Radši bych psal test.“

Patrik Paukert

„Bylo to super, hlavně ty skupinové hry.“

Autorka článku a fotografií p. uč. M. Fiebiegrová a žáci VI. C



Sport ve školním
roce 2019/2020

Kvíz plný
sportovních rekordů

V letošním roce jsme přihlásili tyto sportovní soutěže
pro II. stupeň:

• Florbal – dívky i chlapci 6. – 7. ročník
• Florbal – dívky i chlapci 8. – 9. ročník
• Basketbal – dívky i chlapci 8. – 9. ročník
• Minifotbal – chlapci 6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník
• Volejbal – dívky 8. – 9. ročník

Lyžařský a snowboardový kurz II. stupně
se uskuteční v termínu 20. 1.–24. 1. 2020.

1. Golfový míček si to po úderu sviští vzduchem
rychlostí … km/h.
a. 70
b. 170
c. 270

2. Zato nejrychlejší tenisový míček to dotáhl jen na … km/h.
a. 50
b. 150
c. 250

3. První hokejový puk byl vyrobený z…
a. uhlí
b. sušených švestek
c. kravince

4. Podle jednoho amerického průzkumu přijde … hokejistů
za svou kariéru alespoň o jeden zub.
a. 8 %
b. 68 %
c. 98 %

5. Fotbalový míč má mít podle pravidel 32 políček, konkré-
tně … černých pětiúhelníků a … bílých šestiúhelníků.
a. 8 a 24
b. 12 a 20
c. 16 a 16

6. Jediný mimoplanetární sport se odehrál v roce …
Byl to golf na Měsíci.
a. 1971
b. 2000

7. V zadržování dechu pod hladinou (ano, to je také sport)
drží rekord jistý Tom Sietas. Ve vodě vydržel nedýchat
neuvěřitelných …
a. 12 minut a 12 vteřin
b. 22 minut a 22 vteřin
c. 32 minut a 32 vteřin

8. Zlaté medaile jsou ve skutečnosti stříbrné.
Zlata obsahují jen …
a. 1 %
b. 10 %
c. 50 %

9. Přesná délka maratonského běhu je … kilometru.
a. 32,195
b. 38,195
c. 42,195

10. Pouštění … je oficiální sport! I když pouze v Thajsku.
a. draků
b. lodiček
c. hrůzy

11. 11. Nejdelší tenisový mač se odehrál v roce 2010 a trval
přes … hodin.
a. 10
b. 11
c. 12

Autor

Autor

p. uč. Pavel Dobšíček

p. uč. Pavel Dobšíček



Okénko do světa
deskových her
Ticket to ride

Autorka p. as. Martina Komrsková

Počet hráčů: 2-5
Doporučený věk: od 8 let
Herní doba: 60 min
Herní svět: současnost, vlaky
Rok vydání: 2004

Tato hra přenese hráče na začátek 20. století do Severní
Ameriky. Cílem hry je vybudovat železniční síť mezi dvo-
jicemi měst, které každému hráči určí tajný los na začátku
hry. V průběhu hry si hráči dobírají další karty určující dvo-
jice měst k propojení. Hra má jednoduchá pravidla,
která nový hráč pochopí během několika málo minut.
Na konci hry je vítězem vyhlášen hráč s nejvyšším počtem
bodů. Body se získávají v průběhu hry budováním tratí růz-
ných délek. Čím delší trať, tím víc bodů. Ale pozor. Může se
stát, že vám vaši trať obsadí nebo zablokuje protihráč.
Je potřeba vše pečlivě promyslet.
O rok později vyšla v České republice nová hra Ticket to
ride: Evropa, která vychází ze stejného principu. A v roce
2016 vyšla edice pro nejmladší hráče od 6 let: Ticket to ride
Junior.

Kvíz:

1. Jaký je doporučený věk hráčů?

2. V jakém státě hráč buduje železniční tratě?

3. Kdy je vyhlášen vítěz hry?

4. V kterém roce vyšla nová hra Ticket to ride – Evropa?

5. Jak se jmenuje verze hry pro nejmladší hráče?

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.



Trocha environmentální
výchovy
Novinky z Recyklohraní aneb co nás letos čeká

Naše škola se i letos zapojí do různých aktivit v rámci pro-
jektu Recyklohraní. Co nás všechno čeká? Podzimní sběrové
akce jsou již v plném proudu. Až do 15. listopadu můžete
do školy nosit vysloužilé baterie či akumulátory, staré
drobné elektrospotřebiče, ale také nepotřebné mobilní tele-
fony. Za vše budeme získávat body a za ty pak můžeme
nakoupit nové hry z katalogu odměn.
Oblíbená akce Věnuj mobil a pojeď do ZOO, kterou vyh-
lašuje společnost ASEKOL, se letos pořádá již po desáté.
Za každý odevzdaný starý mobilní telefon škola získá
3 body. Současně mohou 4 školy s nejvyšším počtem odevz-
daných telefonů vyhrát výlet do ZOO v Jihlavě a zároveň
exkurzi na recyklační linku. Ptáte se, proč zrovna mobil?
Dnes mobil používá asi 70 procent celosvětové populace.
Růst zaznamenaly hlavně nové trhy v Indii, Číně a Africe.
Tím bohužel stoupá spotřeba vzácných kovů. Těžba surovin
je pak také spojena s vysokou spotřebou energie a vysokými
náklady spojenými s dlouhou přepravou (např. měď, stříbro,
zlato). „Mobil je v dnešní době nejčastěji obměňovaným elek-
trozařízením. V ČR se ho zbaví každý čtvrtý občan. Recyklo-
vána jsou ale pouhá 3 procenta vysloužilých mobilů. Mnoho
lidí má doma hned několik vysloužilých mobilů. Recyklová-
ním ale můžeme ušetřit mnoho cenných zdrojů. Mobilní
telefon se tak stává nejcennějším elektro-odpadem.“ říká
Mgr. Jan Vrba, jednatel společnosti ASEKOL)

Děkuji všem, kteří se již do sběrových akcí zapojili nebo
teprve zapojí. Má to smysl.

V rámci Recyklohraní se mohou žáci zapojit také do růz-
ných soutěží a plnit tvůrčí úkoly. Loni se žáci velmi úspěšně
zapojili do tvůrčího psaní pod názvem S rýmy jsou šprýmy
aneb příběhy vysloužilého elektra. Jejich příběhy jste již
četli. Pro pobavení předkládám velmi zdařilou vítěznou
práci Sáry Kántorové z Hodonína s názvem U elektra dítě
stálo:

U elektra dítě stálo,
z plna hrdla křičelo.
Nový mobil si moc přálo
a tatínka prosilo.

Přišel večer, dveře letí –
táta vchází do dveří.
Nese dar za pololetí,
dítě tomu nevěří.

„Pojď si proň, ty otravo,
koupil jsem ho za draho.“
Chlapec jásá, hledí blaze.
Prásk! Mobil leží na podlaze.

Otec zuří, hrozí pěstí,
běda, běda dítěti.
„Cos to proved!“ na něj vřeští.
Řemen chystá vzápětí.

Malý synek běduje:
„Byl to křáp, jen k ostudě.“
Já nejnovější model chci,
co má Wi-Fi stanici.

Trosky mobilu na zemi leží,
kam teď s nimi? To je oč tu běží.
Synek je hází do smíšeného odpadu,
táta zdrcen, ťuká si na hlavu.

„Recyklace ti nic neříká?“
Do klučiny hučí.
Hoch jen tiše naříká,
zlé svědomí ho mučí.

Vytáhl telefon z koše,
a vyběhl ven ze dveří.
Teď po chodníku kluše,
když tu elektroodpad zří.

To je to správné místo,
co starým věcem sluší.
Kolik užitku můžou udělat,
to málokdo z nás tuší.

Mějme čistou mysl,
třídění má smysl.



Trocha environmentální
výchovy

Prvním letošním úkolem je vytvoření Recyklačního zpra-
vodaje. Žáci si tak mohou vyzkoušet roli nadšených redak-
torů, reportérů a fotografů. Recyklační zpravodaj by se měl
věnovat ochraně životního prostředí a také třídění a recyk-
laci. Celé znění úkolu je k dispozici na www.recyklohrani.cz.
Za splněné úkoly na 1. a 2. stupni lze pro školu získat
krásných 500 bodů. Na stránkách jsou také k dispozici vše-
chny díly výukové Ekoabecedy, která může sloužit jak peda-
gogům, tak rodičům či žákům. Najdete zde mnoho zají-
mavých informací i úkolů.

Znáš už stránky Recyklohraní? Ano? Tak si nyní zkus malý
kvíz a vyhraj hlavolam s logem Recyklohraní. Nezapomeň
správné řešení vhodit do Bédovy schránky.

1. Víš, kolikátý rok již vzdělávací program Recyklohraní
funguje?
a. 10.
b. 12.
c. 15.

2. Tipni si, kolik škol je již v programu registrováno.
a. 1720
b. 2720
c. 3720

3. Kolik použitých mobilních telefonů bylo díky akci Věnuj
mobil odevzdáno v loňském roce?
a. 20 055
b. 25 055
c. 15 055

4. Velký úspěch zaznamenal také sběr baterií. Kolik tun
baterií tak bylo loni odevzdáno k recyklaci?
a. 108
b. 148
c. 188

5. K recyklaci se odevzdalo také velké množství drobného
elektra. Tipni si, kolik to bylo tun.
a. 241
b. 211
c. 181

6. Na školách třídíme i použité tonery a cartridge z tiskáren
a kopírek. Kolik kusů školy odevzdaly v loňském roce?
a. 1630
b. 3630
c. 5630

Autorka Zdrojp. uč. M. Fiebigerová www.recyklohrani.cz



Rozhovor:
p. uč. Jaroslav Horák

Pan učitel Jaroslav Horák učí na naší škole
tělesnou výchovu a anglický jazyk

Můžete nám blíže představit sebe a svoji rodinu?
Jmenuji se Jaroslav Horák a pocházím z Dolní Dobrouče.

Vystudoval jsem vysokou školu v Praze, a to anglický jazyk
a tělesnou výchovu. Po škole jsem se vydal sportovním
směrem a pracoval jsem jako trenér fotbalu v různých
střediscích vrcholového sportu mládeže. Dnes žiju s přítel-
kyní střídavě v Letohradě a Dolní Dobrouči.

S jakými pocity jste vstupoval na naši základní školu?
Se zvědavostí. Poslední 3 roky jsem učil Aj a Tv na střední

škole. Teď mě čekají mladší žáci a bude to z tohoto pohledu
určitě jiné. Už jsem zaregistroval první velkou změnu, a to je
daleko větší hluk a ruch o přestávkách na chodbách.

Vzpomínáte rád na školní léta?
Určitě ano. Měli jsme skvělé kolektivy jak na základní

škole, tak i na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí. Myslím,
že na školní léta vzpomíná asi každý rád. Tam člověk poznal
své dlouhodobé kamarády a zažil spoustu krásných zážitků.
Rád vzpomínám hlavně na akce jako lyžařské a vodácké
kurzy, výlety, společné akce a prázdninové aktivity.
I po létech se vždy těším na školní srazy. Ano, bylo to fajn.

Jaké bylo Vaše vysněné povolání?
Konkrétní vysněné povolání jsem neměl. Jako žák ZŠ jsem

často chodil na letní brigády k zedníkům. Tehdy to nebyl
problém pracovat někde a trošku si přivydělat. Mně se
ta práce líbila, a proto jsem chtěl jít na stavební průmyslo-
vku. Bohužel jsem pro obrovský zájem nebyl přijat, a tak
jsem se na odvolání dostal na gymnázium. Asi to bylo štěstí,
protože tam jsem se setkal s angličtinou. Ta se mi tak zalí-
bila, že jsem chtěl dělat něco, kde bych mohl využívat angli-
čtinu. To se mi nakonec podařilo.

Co děláte ve volném čase? Máte nějakého koníčka?
Rád se dívám na thrillery, poslouchám hudbu a samozře-

jmě sportuji. Poslední dobou se mi velmi zalíbila cyklistika,
občas si jdu i zaplavat.

Co Vám vadí na ostatních lidech?
Neupřímnost a křivý charakter.

Zažil jste někdy nějaký trapas?
Teď si nějak nemohu vzpomenout, ale z vyprávění jiných
lidí pár pořádných trapasů znám.

Jaké je Vaše životní krédo?
Chovat se k lidem tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali
k nám.

Co byste vzkázal žákům naší školy?
Učte se, protože to je brána do života.

Znáte nějaký školní časopis? Nebo je ten náš první, s nímž
jste se setkal?
Na gymnáziu jsme měli také časopis. Vycházel každý

měsíc. Vydávali ho moji spolužáci, ale na název si už nevz-
pomínám.

A nyní stručně:

Oblíbené jídlo:
Kuřecí řízek s bramborovým salátem

Oblíbená filmová pohádka:
Tři oříšky pro Popelku

Oblíbený film:
Gladiátor

Oblíbený autor (kniha) z dětství:
Rychlé šípy - Foglar.

Oblíbený autor (kniha):
Forsyth – píše knihy z vojenského prostředí

Oblíbený herec/herečka:
Morgan Freeman

Oblíbený zpěvák/zpěvačka:
Metallica

Oblíbený předmět ve škole:
Angličtina, tělocvik

Děkujeme za rozhovor



Poznáš, která je to země ?
Pro tento měsíc jsem vybrala zemi s nádhernou přírodou a úžasnými historickými

památkami. Pokud vyluštíte následující tajenku a přiřadíte správná písmena do spodní
tabulky, získáte nejdříve jméno krále této země a potom názvy úžasných pláží, ostrůvků,
zátok a památek, které jsou zapsány na seznamu Unesco. Určitě si všechny názvy zadejte
do vyhledavače a prohlédněte si nádherná místa této země. Snadno uhodnete její název.
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Hledanou zemí je:

Autorka p. uč. Iveta Kantorová



Jazykolam

Německá luštěnka
slečny Terezy

Danielova německá
luštěnka

Leden

Listopad

Květen

Červen

Září

Duben

Srpen

Ahoj (při setkání)

Dějepis

Směr

Květina

Léto

Matematika

babička

kočka

dobře

auto

kniha

listopad

narozeniny

Mai

April

September

Januar

Juni

August

November

1

2

3

4

5

6

7

R

K

P

S

Č

Z

T

1

1

5

6

3

3

1

6

2

6

3

3

4

7

2

Autorka

Autorka

Autor

Simona Čalkovská z VIII. B

Tereza Blažeňaková z IX. A

Daniel Čalkovský z VIII. B



Zvířecí luštěnka

Anglická luštěnka

Podzimní luštěnka

Je málý a rád běha v kolečku

Je to malý pták, který opyluje

Má velké parohy

Nejlepší přítel člověka

Je velký a na nose má roh

šála

oblek

bílá

modrá

dělat

zelená

Poslední pracovní den je …

Loupežníci v lese ukryli zlatý …

Mamčin otec je můj …

První školní měsíc je …

V říjnu ze stromů začíná padat …

Jižní a Severní …

Autor

Autorka

Jakub Hajzler z VIII. B

Karolína Laichterová z VI. B

Redakce Bédy



Výherci
z minulého čísla:

1. místo: Jiří Holub, II. A
2. místo:Adéla Mičková, IX. A
3. místo: Petra Dubovská, VII. B

1. místo: Lucie Knápková, IX. A
2. místo: Lucie Marešová, VI, A
3. místo: Jakub Vaníček, V. C

Terezka Bartošíková, III. tř.

1. místo: Emma Pešková, V.C
2. místo: Matěj Čížek, VI. C
3. místo: Barbora Kuncová, VI. A

1. místo: Marie Kukulová, V. A
2. místo: Maruška Vong, II. A
3. místo: Eliška Štorková, V. C

1. místo: Marková Natálie, VII. B
2. místo: Lucie Knápková, IX. A
3. místo: Ben Komrska, V. B, ZŠ A. Jiráska

1. místo: Petra Krummerová, V. B, ZŠ A. Jiráska
2. místo: Ben Komrska, V. B, ZŠ A. Jiráska
3. místo: Štěpánka Šteflová, V. B, ZŠ A. Jiráska

Petr Vlček, IX. A

1. místo: Sofie Šmídová, V. C
2. místo: Lucie Marešová, VI. A
3. místo: Eliška Marklová, IX. A

1. místo: Tereza Polášková, IX. A
2. místo: Jakub Beneš, VII. A
3. místo: Viktorka Břízová, III. tř.
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Lambada Jazykolam (Pudl prdl pudr)

Velká osmisměrka (Prázdniny jsou pryč)

Která je to země? (Norsko)

Obrázek na vybarvení

Obrázek na vybarvení

Anglická zvířecí osmisměrka (September)

Německá luštěnka (September)

Okénko do světa her (1. 2- 5 hráčů, 2. Francie, 3. lupič,
rytíř, sedlák,…, 4. Cirkus, 5. Děti z Carcassone)

EVVO (1b, 2c, 3b, 4. AKUMULÁTOR, 5. ECOCHEESE, 6b,
7. RECYKLACE)

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 10. října 2019.
Uzávěrka dalšího čísla je středa 23. října 2019
Tisk zajišťuje: TG TISK s. r. o. 5. května 1010,
563 01 Lanškroun. Evidenční číslo: MK ČR E 22723.

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

Veškerá řešení soutěží vhazujte do Bédovy
schránky nejpozději do středy 23. 10. 2019.
Pozor: Řešení každého úkolu pište na samostatný
papír, uveďte své jméno a příjmení.


