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PRO CHVÍLE ODDECHU 
nová rubrika:  English page
Adamova anglická luštěnka
Anglická luštěnka slečny Terezy
Německá luštěnka slečny Terezy
Německá luštěnka slečny Barbory
Školní luštěnka
pokračování populární rubriky:  Hledáme slavné  
české a moravské hrady a zámky

Loučí se s vámi loňský redakční tým. Příští číslo pro vás 
budou připravovat již noví členové. Zájemci o práci  
v publicistickém kroužku mohou přijít na první schůzku, 
která se bude konat dne 12. září 2018 ve 14.00h v učebně NJ.  
Přihlášku nalezneš v letáčku nabídek DDM 
Damián Lanškroun nebo si ji můžeš vyzvednout 
přímo u p. uč. Evy Doubravské.



Vybarvi obrázek 
I. stupeň II. stupeň 

Autorka: Autorka:Barbora Břízová z loňské IX. B Klára Žáčková z loňské IX. A

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

tentokrát Iva Janžurová a Sabina Remundová.

Známé osobnosti
zdraví Bédu
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Školní výlet 
loňských 
prvních tříd

Školní výlet 
loňských 
třeťáků

Autorka: p. uč. Markéta Dvořáčková

24. května 2018 jsme se sešli před školou. Abychom si zpes-
třili výuku, vydali jsme se autobusem do ZOO v Olomouci. 
Bylo krásné počasí a zvířátka se rozhodla, že se nám před-
vedou v plné parádě. Moc se nám  Na Kopečku líbilo, děti 
běhaly od klece ke kleci jak u vytržení. Někteří odvážlivci se 
vydali i na místní rozhlednu. Podle reakce dětí jsme poznali, 
že ZOO byla správná volba.

Ve čtvrtek 7. června 2018 jsme již nemohli dospat – jeli 
jsme na výlet! Nejdříve jsme navštívili lesnické muzeum 
v Úsově, kde se nám moc líbila expozice vycpaných zvířat 
doplněná o interaktivní programy zaměřené na lesnictví.  
Po prohlídce jsme se šli bát do bludiště a opět se účastnili 
interaktivních programů v lesnické třídě. Po vydatné sva-
čině jsme odjeli do jeskyně Javoříčko, kde se nám moc líbilo. 
Už teď se těšíme, kam pojedeme za rok!

Autorky: p. uč. Ludmila Pluhařová a Ivana Kosová
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Za výhru výlet
Žáci IV. B se zúčastnili soutěže Ekolibřík, kterou vyhlašuje 

DDM Damián. Soutěž probíhala v areálu chaty Lesanka. Žáci 
museli prokázat své znalosti z oblasti přírodovědy. Poznávali 
hlasy ptáků, určovali názvy stromů a živočichů, museli umět 
roztřídit odpad, rozpoznat pomocí čichových buněk obsahy 
krabiček, luštili rébusy a z plastů vyráběli želvy. Prokázali 
i fyzickou zdatnost a obratnost. Za vědomosti a doved-
nosti sbírali body, které naši třídu vynesly na druhé místo.  
Za vítězem jsme zůstali o půl bodu. Odměnou pro celou třídu 
byl výlet do „Afriky.“ Den jsme prožili v ZOO Dvůr Králové  
nad Labem. Co říct závěrem? Vyplatí se znát, umět a vědět. 

Autoři: žáci IV. B a p. uč. Romana Prokopová
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Výlet Praha 
IV. A

Když jsme přijeli na hlavní nádraží, říkala jsem si: „Páni...!“ 
Bylo to obrovské, jediné, co tam chybělo, bylo kino, jinak 
tam bylo snad všechno – obchody s botami, oblečením, 
potravinami - prostě všechno. Pak jsme šli na Václavské 
náměstí, byla tam socha patrona České země – svatého 
Václava, také socha svaté Ludmily, svaté Anežky České,  
svatého Vojtěcha a svatého Prokopa. Pak jsme pokračovali  
k Jelenímu příkopu a na Hrad. Tam byl chrám sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha. Je tam pohřben Jan Nepomucký. Další 
cesta vedla do Zlaté uličky a do Daliborky – bylo to děsivé 
vězení a také mučírna! Procházka po Karlově mostě byla 
úžasná, i když se bojím výšek, tak se mi to líbilo. Parádní 
byla i cesta metrem. Měli byste tam také zajet!

Autorka: Karolína Kseňáková

V Praze jsem byla poprvé, je to velké město. Cesta vlakem byla zábavná.  
Paní průvodkyně byla milá. Nejvíce se mi líbil chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 
Karlův most a Daliborka. Měli jsme krásné počasí, výlet se mi moc líbil.

Praha byla super !!! Paní průvodkyně nám řekla mnoho zajímavých věcí. Moc se mi líbil 
chrám sv. Víta. Jen byla škoda, že jsme neviděli Národní muzeum a orloj, protože se 
opravují. Byli jsme ve Zlaté uličce a hodně mě zaujalo, jak byly domečky malé.  
U Daliborky byl krásný výhled na Prahu. Náš výlet skončil občerstvením v „mekáči“.

Praha je moc velká a krásná. Nejvíc se mi líbila chůze po Karlově mostě  
a koukání z Karlova mostu na Vltavu. Paní průvodkyně nám řekla 
tolik informací, že mi některé vylezly hned z hlavy.

Barbora Kuncová

Nicol Kučerová

Tomáš Prokop
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Autorka: p. uč. Romana Prokopová

IV. B

Byla to katedrála sv. Víta. Jsou tam pohřbeny významné  osobnosti  našich 
dějin.  Odpočívá zde Jan Nepomucký. Jeho hrob ze stříbra byl nádherný. 
Krásné vitráže mi braly dech. Katedrála je pozlacená, barevná, krásná. 

Otázka paní učitelky zněla:  
„Která pražská památka mě nejvíce zaujala?“

Karlův most. Byl velice krásný, je také druhým nejstarším mostem u nás. 
Na mostě jsem si sáhla na pět hvězdiček. Je to místo, kde byl do Vltavy 
svržen Jan Nepomucký. Říká se, že se nám splní přání, pokud si nějaké 
přejete. Sochy, umělci, lidi, ruch. To byl príma zážitek. 

Památka, která se mi nejvíce líbila? Byl to chrám sv. Víta. Jeho fasáda byla přenádherná. 
Chrliče strašily čarodějnice, věžičky, vitrážová okna. Byl obrovitánský. Uvnitř se to lesklo,  
třpytilo. Kaple sv. Václava byla zdobena drahokamy. Uvnitř jsou dveře, které odemyká 
sedm klíčů. Za nimi jsou schody, které vedou ke korunovačním klenotům. 

Anežka Kokorová

Klára Jandová

Viktorie Petruňová
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Výlet 5. tříd 
na Sněžku
V pátek 1. června jsme dostali super dárek ke Dni dětí.  
Paní učitelka pro nás připravila výšlap na naši nejvyšší 
horu. Nejprve jsme se museli autobusem dopravit do Pece  
pod Sněžkou, odkud jsme na Sněžku vyráželi. 
Rozdělili jsme se do skupinek. Každá skupinka dostala  
od paní učitelky mapu, podle které jsme se orientovali  
a na které byla vyznačena místa k odpočinku. Cesta na 
Sněžku byla náročná, ale všichni jsme to zvládli. Cestou jsme 
se kochali krásnými výhledy do údolí a okolní krajiny. 
Cesta dolů byla také náročná, tak nás potěšilo, že jsme se 
zastavili na občerstvení na Děčínské boudě, kde jsme si dali 
jejich vyhlášené ovocné knedlíky. Mezitím venku sprchlo, 
my jsme vydatným jídlem načerpali energii a mohli jsme 
se vydat na cestu k autobusu. Po příchodu k autobusu jsme 
byli všichni rádi, že jsme vše tak dobře zvládli. Náš výš-
lap byl dlouhý 15 km a vedl obtížným terénem. I přesto,  
že na Sněžku jede nahoru i dolů lanovka, my jsme vše absol-
vovali pěšky. Byli jsme na sebe hrdí.

Autorka:

Autoři:

Kristýna Hanzlová z loňské  IX. A

Adam Jobák, Nia Kalandrová z V. B

Jak jsme byli 
na vodě

Náš „boj o přežití“ začal ve chvíli, kdy jsme nastoupili  
do kánoe s výzvou, že máme pádlovat. Cítili jsme se jako 
slepí krtci a nevěděli, co máme dělat. Pomalu jsme začali 
chápat, co máme dělat, ale už bylo pozdě, protože před námi 
byly peřeje a „přežily“ jen tři kánoe.

Já s Natkou jsme byly mezi nimi. Kvůli peřejím jsem se 
„objala se stromem“ a pádlo jsem pustila do vody. Naštěstí  
ho moje kolegyně chytila - takže pohoda. Ten den to bylo fajn 
a s Natkou jsme se nepřeklopily. 

Druhý den jsme potkali pár větví a keříků, navštívilo  
nás dost pavoučích kamarádů a to nebylo moc příjemné. 
Nikdy také nezapomenu na to, jak jsem spala na třech 
lavičkách. Nedoporučuji to zkoušet! Myslela jsem, že se 
pode mnou ty lavičky rozloží. Hlavně také nelezte do vody,  
která se vám zdá studená. Budete pak nemocní a bude vám 
zima! Bylo to ale moc fajn dobrodružství.

(vodácký kurz na řece Moravě ve dnech 16. – 18. 5. 2018)
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Exkurze loňské VI. B 
v České televizi Brno
V úterý 22. 5. 2018 se třída VI. B vydala na exkurzi do Brna. 
Pro některé byla zážitkem i cesta vlakem. V Brně jsme měli 
domluvenou exkurzi v České televizi. Paní průvodkyně nás 
provedla celou, nedávno zcela nově otevřenou, budovou. 
Mohli jsme se dozvědět mnoho zajímavého ze zákulisí tele-
vizního vysílání. Začínali jsme v maskérně a kostymérně, 
podívali jsme se do skladu rekvizit. Nejzajímavější pro žáky 
byla asi návštěva studia, kde před několika hodinami pro-
běhlo natáčení Dobrého rána. Tam bylo plno světel, kamer 
a dekorací. Žáci si zkusili postavit se před kameru, která je 
snímala, takže se viděli na televizní obrazovce. Pak jsme se 
dostali ještě do zvukové a obrazové režie, kde se zpracová-
vají záznamy z několika kamer. Nakonec nás čekalo menší 
studio, odkud se vysílá živě zpravodajství. Z České televize 
jsme jeli zpět do centra do Laser arény, kde byly pro každého 
žáka objednány 2 hry. Tam se všichni vyřádili. Autorka: p. uč. Eva Šuláková 

„Líbila se mi Česká televize,  
ale Laser game se mi líbila ještě víc.“

„Ve studiu ČT se mi líbilo, bylo to velmi zajímavé. 
Laser game jsem se ze začátku trochu bála, 
ale nakonec jsem si ji dost užila.“

„Televize mě moc nebavila, ale Laser aréna 
ano. Škoda, že to nemáme ve škole.“

„Mega výlet se třídou, rád bych si to zopakoval.“
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Výlet do Litomyšle 
loňských sedmých tříd

Byl čtvrtek 14. 6. a vyjeli jsme na výlet do Litomyšle. Jeli 
jsme společně VII. A a VII. B asi tři čtvrtě hodiny autobusem. 
Dojeli jsme k zámku. Poblíž bylo muzeum, kde jsme měli 
řemeslný program. Moc nás bavilo vyrábění sgrafit. Bylo 
to zajímavé, nikdy předtím jsme nic podobného nedělali.  
V muzeu jsme také navštívili výstavu Dioramata, stroječky, 
hračky, kde byly tanky, jeskyně, vojáčci, stará školní třída 
apod. Pak jsme čekali na VII. A a měli jsme společnou polední 
pauzu. Po „natažení“ pauzy, kdy paní asistentka s Adamem 
hledali zapomenutý mobil, jsme se vydali do Portmonea  
a obdivovali speciálně ďábelsky vymalované místnosti 
domu a na dvorku jsme se pozorovali pomocí camery obscury. 
Na závěr jsme navštívili rodný dům Bedřicha Smetany. Paní 
průvodkyně moc pěkně vypravovala. Dozvěděli jsme se,  
že Smetana měl pravou stranu tváře zdeformovanou,  
a proto si nechal narůst vousy. Pak už byl čas běžet k auto-
busu, přesto paní asistentka stihla najít Kubovi zapomenutý 
batoh.

Dne 14. června 2018 jsme jeli do Litomyšle, kde jsme byli 
krátce po deváté hodině. Hned po příjezdu jsme šli do muzea 
hraček, kde jsme měli možnost najít a poznat celkem devět 
pohádek, za což jsme dostali odměnu. Dále následovala pro-
hlídka zámku. Paní průvodkyně nám řekla mnoho zajíma-
vých věcí a provedla nás několika místnostmi s dobovým 
nábytkem. U zámku jsme potom navštívili kavárnu a mohli 
si něco koupit. Pak jsme šli do rodného domu Bedřicha 
Smetany. Tam to bylo super, paní nám toho mnoho vyprá-
věla a Adam si tam zkusil zahrát na hodně starý klavír. Poté 
jsme zamířili do města, kde jsme měli rozchod. Prošli jsme 
si nějaké obchůdky. Poslední aktivitou byla výroba sgrafit. 
Vrátili jsme se tedy zpět k zámku, kde už nás čekaly paní, 
které nám vysvětlily jejich vytváření a my sami jsme si je 
pak podle vlastních návrhů vyrobili. Pak už nás čekala jen 
cesta domů. Výlet se nám líbil, byl bezva.

Autoři:

Autoři:

Tereza Krystlová, Eliška Málková, Dominik Kalandra z VIII. B

Pavel Bednář, Eliška Marklová a Tereza Blažeňaková z VIII. A



SPORT11

Autorka: p. uč. Romana Prokopová

Atletické přebory 
v Rudolticích

Každoročně se zúčastňujeme atletických přeborů v Rudolticích. Červen je atletikou 
doslova našlapaný. Našich 26 sportovců jelo dobýt slávu. A podařilo se. Výprava si odvezla 
25 cenných kovů. Někteří atleti si dokázali sáhnout na metu vítězství i dvakrát. Ti nejlepší 
získali poháry, medaile a diplomy. Byl to krásný den plný sportovních zážitků.
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Autorka:

Autor:

p. uč. Romana Prokopová

p. uč. Pavel Dobšíček

Čtvrtý ročník atletických  
přeborů

Atletické 
přebory

Devět škol a 270 sportovců z okolí Lanškrouna bojo-
valo o cenné kovy v atletických disciplínách na sta-
dionu Romana Šebrleho. Mladí atleti měřili své síly v běhu  
na 60 m, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a vytr-
valostním běhu. Rozdali jsme 32 sad medailí. Nejlépe si 
vedla ZŠ Dobrovského, která si odnesla 23 medailí. Na dru-
hém místě se umístila ZŠ Aloise Jiráska, která si odnesla 
22 placek. Na třetím místě pořádající škola Bedřicha 
Smetany, která si odnášela 18 kovů. Neztratily se ani malé 
školy. Dolní Čermná si odvážela osm kovů, Výprachtice  
a Rudoltice po sedmi, Dlouhá Třebová pět, Horní Třešňovec 
tři a ZŠ Lanškroun jednu medaili.

Byly překonány i rekordy, které již tři roky zazname-
náváme. V hodu dívek čtvrtých tříd byla délka posunuta  
o 8 cm, míček přistál na metě 34,5 m. Ve skoku dale-
kém chlapci ze třetí třídy skokem v délce 372 cm přepsali 
původní rekord o 34 cm. Pozadu nezůstaly ani vytrvalostní 
běhy. Běh na 800 m chlapci 5. třídy časem 2:40 min. vylepšili 
rekord o 0,6 s. Tabulka, která nezaznamenala žádné změny, 
nesla nápis 60 m. Výpravy si odnášely mnoho sportovních 
zážitků. Budeme se těšit na pátý ročník.

20. června 2018 se konal 29. ročník Atletických přeborů 
lanškrounských škol. Sportovci soutěžili v těchto disci-
plínách: běh na 60 m, běh na 1500 m, skok daleký, skok do 
výšky, hod míčkem a starší žáci měli místo hodu vrch koulí. 
Za velmi teplého počasí se nám podařilo vybojovat pouze 
5 medailových umístění. Za posledních 5 let je to nejnižší 
počet. Byl způsobený tím, že spousta dobrých atletů byla  
na dovolené nebo na školním výletě. 

Svatošová Julie: 3. místo – běh na 60 m
Majer Lukáš: 3. místo – skok vysoký
Doleček Lukáš: 2. místo – skok vysoký
Šípek Petr: 3. místo – běh na 1500 m
Ďuriš Tomáš: 3. místo – běh na 1500 m

Všem zúčastněným žákům a žákyním děkujeme 
za reprezentaci školy. 
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Autorky: p. uč. Romana Prokopová a Dana Kačerovská

Soutěž 
„Srdcem spolu“ 

Naše škola se tradičně účastní fotbalové soutěže 
McDonald’s Cup. Naše dva týmy soutěží i o titul nejoblíbe-
nější tým, který nese název Srdcem spolu. Soutěž je již ukon-
čena a my známe vítěze. Naše týmy opět zabodovaly. Druhé 
místo v České republice obsadil mladší tým 2. a 3. tříd  

„Smetaňáčci.“ Odměnou jsou pro ně vstupenky na vybrané 
domácí fotbalové utkání české reprezentace během Ligy 
národů UEFA. Třetím týmem v České republice se stali 
starší chlapci „Týpci“  4. a 5. tříd. Ti si odnáší kameru Go Pro,  
která přispěje k pořizování videí ze zápasů a jiných sportov-
ních akcí. Věříme, že o to více přibude hlasů do dalšího roč-
níku soutěže Srdcem spolu.
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Deváťáci ze „Smetanky“ bodovali v celorepublikové soutěži

„Ukliďme Česko“

Soutěž školních 
časopisů 2018 

V dubnu 2018 jsme se zúčastnili akce „Ukliďme Česko“. 
Třída IX. A se poté zapojila do celorepublikové komik-
sové soutěže. Úkolem bylo vytvořit komiks ve formátu A1,  
který bude zaměřen právě na úklid. Naši žáci to pojali  
po svém. Miroslav Šabata napsal krásnou pohádku  
O víle Smetálce, kterou jste si již mohli přečíst v časopise 
Béda. Obrovské díky patří paní učitelce Evě Doubravské,  
která si tuto Mírovu „slohovku“ schovala již před dvěma lety 
a inspirovala nás tak k vytvoření tohoto díla. Tereza Voborná, 
Klára Žáčková, Klára Hanusová, Nela Doleželová, Eliška 
Stejskalová, Tomáš Polášek, Radim Kopecký a Lukáš Křevký 
poté pomohli celý komiks vytvořit. A výsledek?

Smetanka obhájila vítězství v „Soutěži školních časopisů 2018“ v Pardubicích. V říjnovém 
vydání časopisu Béda se dozvíte, jak náš časopis obstál v porovnání se svými konkurenty. 
O pořadí rozhodli:

„Porota žasla nad nápaditými výtvory, kterých se sešlo  
z celé republiky na několik desítek. Každý byl originál  
a nesl své poselství. Věříme, že všechny komiksy, obrázky 
a fotky si našly také své čestné místo ve škole, kde připo-
mínají prožitý den pro dobrou věc, baví své čtenáře a třeba 
i inspiruje další spolužáky k odpovědnému nakládání  
s odpady. Po dlouhém vybírání se porota nakonec uhá-
dala na třech dílech, kterým pošleme ocenění. Jedno dílko 
ale ještě vystoupilo z řady, a to si od nás zasloužilo Čestné 
uznání - Pohádka o víle Smetálce  od IX. A ZŠ Lanškroun, 
B. Smetany 460. I když baba Recyklace určitě není ve sku-
tečnosti vůbec tak špatná tetka a drak požírající vytříděné 
odpady je vlastně lidumil.“

Žákům patří obrovská gratulace a krásné věcné dary 
(trička, ekotašky, vědomostní hry, antistresové omalovánky 
a samolepky). Všichni jsme také zváni na slavnostní večer, 
který se bude konat v listopadu v Brně a budou zde vysta-
vena všechna díla. Přítomni budou nejen organizátoři akce, 
zástupci vedení krajů, ale i ministr životního prostředí. 

Děkuji, že jste se do akce zapojili a věřím, že budete inspi-
rací pro ostatní. Další úklidová akce nás čeká na podzim. 
Připojíte se? Věřím, že nás bude mnohem více než v dubnu. 

Autorka: tř. uč. Martina Fiebigerová

Čtěte v příštím čísle

Pavel Bělobrádek 
se školními časopisy

Pavel Bělobrádek 
se školními časopisy

Tomáš Zdechovský 
jako dlouhodobý porotce časopisů
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Den s Bédou

České století 
výtvarná 
soutěž DDM

Ke Dni dětí se letos konal již 4. ročník soutěže žáků 
2. stupně s názvem „Den s Bédou“, kterého se zúčastnili 
všichni „deváťáci“ a tříčlenná družstva tvořená žáky z ostat-
ních tříd. Vítězné družstvo bylo zastoupeno dívkami z VIII. 
A (Michaela Kindlová, Sabina Svobodová, Natálie Žabová), 
na 2. místě skončilo družstvo ze VII. A (Tereza Polášková, 
Adéla Mičková, Marek Szlama) a 3. místo patřilo žákům  
z IX. B (Tereza Motyčková, Sabina Langerová, Eliška 
Janková). Zástupci devátých tříd nejen soutěžili, ale stali 
se z nich i porotci, pomáhali jako asistenti, zapisovatelka 
a fotograf. Zbývající žáci tvořili početnou skupinu diváků, 
kteří měli možnost dvakrát uplatnit své znalosti v divácké 
soutěži. Věříme, že se akce líbila, soutěžící si odnesli hod-
notné ceny a zkrátka nepřišli ani pomocníci s diváky, kteří 
dostali na památku bloček a propisku s označením školního 
časopisu Béda.

Během jarních měsíců všichni žáci II. stupně měli za úkol 
ve výtvarné výchově nakreslit co nejlepší návrh na poštovní 
známku ke 100. výročí samostatné republiky. Tuto soutěž  
s názvem České století vyhlásil DDM Damián. Komu se návrh 
povedl, mohl se rozhodnout pro účast v soutěži. Celkem 
jsme poslali 50 obrázků zástupců všech tříd. V pondělí  
11. června 2018 byli autoři nejlepších obrázků pozváni  
na vyhodnocení soutěže a předání odměn – balíčku výtvar-
ných potřeb. Mezi nimi byly také 4 dívky naší školy: Lucie 
Knápková, Eliška Marklová a Stela Vaníčková ze VII. A  
a Viktorie Vašíčková z VIII. B.

Autorka:

Autoři:

p. uč. Jaroslava Urbanová

p. uč. Miloslav Zubík a Eva Doubravská
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Den s policií
Dne 19. června 2018 se zúčastnily obě sedmé třídy Dne  

s policií. Všichni jsme si v Lanškrouně nastoupili do auto-
busu a vydali se směrem do Ústí nad Orlicí. Po příjezdu jsme 
se rozdělili do skupin a měli jsme rozchod. Postupně jsme si 
procházeli jednotlivá stanoviště. Měli jsme také asi hodinu 
na oběd, většina z nás si objednala v blízké restauraci pizzu. 
Poté jsme nasedli do autobusu a jeli domů.

Co se líbilo žákům loňské VII. B

Co se líbilo žákům loňské VII. A

Bylo zrovna hezké počasí, policejní sbor nám 
ukázal, jak se pozná pravost občanského průkazu 
a bankovek. Viděli jsme vybavení, které policisté 
používají při záchraně životů. Mohli jsme si sednout 
do aut nebo se podívat na motorky s čtyřkolkou, byl tu 
i BESIP s testy a věcmi zvyšujícími bezpečnost. 

Nejvíce se mi líbilo, když mi dal pan policista 
podržet zbraň MP 5, opilecké brýle, trávník (byl 
moc pohodlný), zeleninový vývar a auta.

Den s policií se mi líbil, prošel jsem tam 
skoro všechno (kromě lékařské pomoci). 
Nejvíce se mi líbily opilecké brýle.

Prošel jsem všechno. Nejlepší byly brýle, které měly 
dvě promile. Super bylo to, že jsme měli rozchod 
a mohli jsme si projít vše sami. Líbilo se mi to
 a doufám, že podnikneme další takové výlety.

Den byl dobrý, hlavně se mi líbil 
simulátor nárazu 30 km/hod. 

Nejvíce se mi líbila pizza a opilecké brýle. 

Mega dobrá pizza.

Den s policií byl super, nejvíc se mi líbilo 
vozítko, které naráželo. Byli tam moc hodní 
policisti a dali nám úkolníček a křížovky. 
A vzadu v parku byly zdi s obrovskými dírami, 
do kterých jsme sedali a luštili křížovky. 

Autoři: žáci loňských sedmých tříd, foto: p. uč. Jaroslava Urbanová
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Zájezd do Velké Británie
Naše dlouhá cesta do Velké Británie začala v neděli  

3. června, kdy jsme se sešli brzo ráno před školou. Jakmile 
jsme nastoupili do autobusu a našli si místa k sezení, čekala 
na nás dlouhá cesta přes půlku Evropy do města Calais  
ve Francii, kde jsme se nalodili na trajekt, který nás dovezl 
do anglického Doveru. 

Naše úplně první zastávka ve Velké Británii byla  
ve městě Bath. Nejprve nás paní průvodkyně provedla his-
torickým středem města a ukázala nám místní opatství. 
Po prohlídce krásného historického centra nás čekala pro-
jížďka na lodi po řece Avoně.  Byla naprosto úžasná. Z lodě 
jsme viděli krásnou přírodu, která obklopuje toto nádherné 
město. Následovala prohlídka starých římských lázní,  
které tohle město proslavily. Někteří žáci však čekali celý 
den jen na tu část programu, která následovala po prohlídce 
lázní, protože jsme dostali rozchod a mohli jsme jít nakupo-
vat do Primarku. A poté nás už čekala jen cesta do našich 
náhradních rodin.

K večeru už totiž na nás v Burnhamu čekali naši „noví 
rodiče“. Všichni jsme byli zvědaví, co nás v anglických 
domácnostech čeká. Většina z nás byla naprosto spokojená. 
Starali se o nás jako o vlastní, připravovali nám jídlo dle naší 
chuti, po večeři si s námi povídali. 

V Anglii nás také čekala výuka. Celkem devět hodin (vždy 
3 hodiny denně) jsme trávili v Highbridgi, malém městečku 
poblíž Burnhamu. Ale nebylo to učení jako třeba vyplňování 
nějakých cvičeni, ale učili jsme se formou her a diskutová-
ním s učiteli. Učitelé byli moc milí a měli zájem si s námi 
povídat, takže jsme se o nich dozvěděli  spoustu informací. 
Bylo to fajn a moc nám to dalo.

Vždy po polední škole jsme se vydali autobusem po okolí 
Sommersetu. Navštívili jsme Glastonbury, místo spjaté  
s dávnou anglickou historií, malé městečko Wells s úchvat-
nou katedrálou, vesničku Cheddar, proslavenou výro-
bou slavného anglického sýru, a přístavní město Bristol,  
kde jsme si mohli prohlédnout slavný parník Great Britain, 
který 32x obeplul zeměkouli.

Naše poslední zastávka ve Velké Británií byl Londýn. 
Autobus nás vysadil u Millenium house, kde jsme nastou-
pili do londýnského metra. Jeli jsme jenom tři zastávky 
a už jsme byli v centru města. Nejprve jsme šli k London 
Eye a ti žáci, kteří si zaplatili jízdu, nastoupili do pro-
sklené kabinky. Z vrcholu London Eye jsme měli krásný 
výhled na celý Londýn. Po projížďce jsme se vydali k parla-
mentu a Westminsterskému opatství. Bohužel nás ale zkla-
mal Big Ben, který se opravoval a byl obklopen lešením. 
Následovala procházka krásným parkem, který nás dovedl  
k Buckinghamskému paláci. Po jeho zhlédnutí jsme se 
vydali na Trafalgar Square a Piccadilly Circus. Tam jsme se 
rozdělili na skupinky. Někteří žáci šli do Madame Tussaud´s 
a někteří do Hamley´s, nejslavnějšího hračkářství. A nako-
nec nás čekala projížďka po řece Temži, ze které jsme viděli 
Tower Bridge, Tower of London a mnoho jiných památek. 

Po projížďce na lodi následovala dlouhá cesta domů  
a smutné loučení.

Autor: Tomáš Polášek z loňské IX. A
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Můžete nám blíže představit sebe a svoji rodinu? 
Má rodina, to jsou děti a partner. Mám dva syny a dceru. 

Danovi je 27 let. Pracuje v Rawele na pozici technologa, pro-
tože má matku učitelku, musel všechno umět. Jak ve škole, 
tak ve sportu. Dnes chodí do posilovny a hraje počítačové 
hry. Dcera Natálie, které je 21 let, vystudovala hotelovou 
školu, ale její život jsou koně. Už jako malá holka ho dostala 
od dědečka. Pracuje v  hiporehabilitačním centru pro parku-
rové a drezurní koně. Dodnes se věnuje parkurovému ská-
kání. Benjamínek, osmiletý Adam, chodí do druhé třídy.  
Od tří let hraje hokej. Našli byste ho na postu gólmana. Učí 
se tenis, hraje florbal a rád chodí do keramického kroužku  
na vaší škole. Partner je má velká opora a fanda. My si 
vlastně fandíme navzájem. Byl trenérem dostihových koní  
a já jeho nejvěrnější fanynka. 

Vzpomínáte ráda na školní léta? 
A víte, že ani ne? V první třídě jsem nechtěla číst. Maminka 

měla v ruce vařečku, ťukala s ní do stolu a podle jejího rytmu 
jsem musela číst. Ve škole mě to nebavilo. Rušila jsem při 
vyučování. Mezi mé neoblíbené předměty patřila tělesná 
výchova a zeměpis. Neuměla jsem šplhat a zeměpis, to byla 
strašná nuda. 

Jaké bylo Vaše vysněné povolání? 
Bylo jich víc. Chtěla jsem být letuškou, doktorkou  

a učitelkou. 

Co děláte ve volném čase? Máte nějakého koníčka? 
Volného času moc nemám. Jsem ráda, když mohu být 

s rodinou. Máme společné zájmy. Hrajeme tenis, jezdíme 
na kole, lyžujeme, pracujeme na zahradě. S přáteli jezdíme 
k moři a poznáváme krásy naší vlasti. Ráda si dám do těla. 
Pravidelně chodím na jumping a tabatu. Pokud mi zbyde čas, 
tak čtu. Převážně dětskou literaturu. Miluji divadlo. 

Co Vám vadí na ostatních lidech? 
Zní to jako klišé, ale lhostejnost a lenost. Lidé si přestali 

přát, jsou naštvaní, nedokáží se radovat z maličkostí, neumí 
si udělat ze sebe legraci.  

Zažila jste někdy nějaký trapas? 
Zažila. Naskočila mi vzpomínka na přijímací zkoušky  

na vysokou. Vezla jsem známým med, který byl dárkem. 
Spala jsem u nich dva dny. Bohužel, celý obsah sklenice se 
vylil do tašky…

Rozhovor: p. uč.
Romana Prokopová

Jaké je Vaše životní krédo?  Nemůžeš? Přidej!

Od letošního září budete ve funkci ředitelky ZŠ Výprachtice.  
S jakými pocity jste poprvé vstoupila na naši školu? 

Já jsem byla taková cestovatelka. Učila jsem, kde bylo 
místo. Vybírat jsem si moc nemohla. Dojížděla jsem. Toužila 
jsem být v Lanškrouně. Chtěla jsem na vaši školu. Místo 
jsem dostala, ale na prvním stupni. Pro mě šok. Vystudovala 
jsem tělesnou výchovu a zeměpis. Paradox. Nenáviděné 
předměty…nezbylo, než začít opět studovat. Učit se hrát  
na klavír a flétnu?  Neuměla jsem pořádně přečíst ani noty. 
Byl to očistec, ale práci na prvním stupni jsem velmi milo-
vala. V „paralerce“ učila paní učitelka Marcela Brejšová, 
která mi otevřela své pedagogické srdce a vedla mě. Dodnes 
jí za to děkuji. Na této práci je úžasné, že vidíte plody svého 
snažení. Tatínek byl ve škole školník dvacet let. Mně se stala 
druhým domovem. Na návštěvu jsem chodila do školy. 

Jak se Vám na naší škole pracovalo? 
Škola, to je tým. Bez týmové práce nemůžete dosáhnout 

úspěchu. Já jsem měla štěstí. Potkala jsem kolegy, se kte-
rými byla radost pracovat. Mohla jsem se na ně vždy obrátit, 
spolehnout. To jste pak v práci šťastni a rádi.  

Co byste vzkázala žákům naší školy? 
Měla jsem možnost poznat kluky i holky z jiné stránky než 

jsou školní lavice. Byli šikovní, pracovití, ochotní, spolehliví. 
Měli smysl pro odpovědnost. Nabídli mi pomoc při organi-
zování sportovních i kulturních akcí. Je príma vidět, že je 
to baví a že chtějí. Takoví zůstaňte a věřte, že si neuděláte  
v životě ostudu. Lidé, kterými se obklopíte, si vás budou vážit. 

Oblíbené jídlo: každé, které nemusím vařit
Oblíbená filmová pohádka: Tři oříšky pro Popelku,  
S čerty nejsou žerty
Oblíbený film: Pretty Woman
Oblíbený autor (kniha) z dětství: Jules Verne
Oblíbený autor (kniha): Barbara Woodová, Evžen Boček
Oblíbený herec/herečka: celá generace z doby 
Vladimíra Menšíka, Jiřího Sováka, Josefa Kemra, 
Rudolfa Hrušínského. Před nimi smekám.  
Oblíbený zpěvák/zpěvačka: Helena Vondráčková, 
Karel Gott. Ráda si poslechnu každou hezkou muziku
Oblíbený předmět ve škole: dějepis

Děkujeme za rozhovor a v nové práci Vám přejeme  
pevné nervy a mnoho úspěchů. Redakce Bédy
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Lukáš Langmajer (*25.8.1980) rodák z Plzně, na divadelní 
scéně se pohybuje již od 13 let. Jeho domovské divadlo 
bylo dlouhou dobu divadlo v Plzni a poté Jihočeské divadlo  
v Českých Budějovicích. V posledních letech hrál v seriá-
lech Vinaři a Na vodě. Vidět jsme ho také mohli ve filmech 
Skřítek, Bobule, Muži v naději, Babovřesky, Špindl a další. 
Mezi jeho největší záliby patří automobilové závody. 

Chodil jste do školy rád nebo jste bral 
školní docházku jako nutné zlo?

Abych byl upřímný, ke škole jsem neměl zase až tak 
kladný vztah a protože jsem byl nepozorný, jsem teď blbý 
jako štoudev. 

Měl jste oblíbenou učitelku/učitele?
Měl jsem přísného, ale spravedlivého třídního. Měl jsem 

ho rád. Skoro láskou jsem zahořel k češtinářce, byla to moc 
pěkná mladá učitelka. 

S lítostí oznamujeme, že rubrika „Smějeme se s Bédou“  
s tímto číslem časopisu Béda končí. Věříme však, že nám  
nadále budete zasílat spoustu zábavných příspěvků  
a že nám pomůžete s tvorbou nových i stávajících rubrik 
časopisu.

Nejlepší vtip za loňský školní rok soutěže „Smějeme se  
s Bédou“ je z prosincového čísla. 

Výherkyni patří zasloužená odměna.

Rozhovor: 
Lukáš Langmajer

Redakce Bédy

Jaké předměty patřily k vašim nejoblíbenějším?
Nejvíce mě bavila literatura a dějepis. Nadšení do těchto 

předmětů mi vydrželo do teď. 

Čím jste chtěl být, když jste byl malý?
Od školky jsem chtěl dělat něco okolo aut a to se vyplnilo 

tím, že jsem nakonec šel na učiliště učit se automechani-
kem. Byla to velká škola života. 

Máte nějakou vtipnou historku ze školních let?
Pamatuji si, že jsem dostal třídní důtku za osahávání spo-

lužaček v kině. Strašně jsem se styděl to říct doma. 

Co byste popřál nebo vzkázal našim žákům? 
Nevím, co přímo vašim žákům, ale všem školou povinným 

bych rád vzkázal, že to, co tvrdí trapní dospělí včetně mě, 
budete jednou tvrdit taky. Hodně štěstí. 

Děkuji za rozhovor
Zpracovala: as. ped. Martina Komrsková

Smějeme se s Bédou 
aneb Soutěž o nejlepší vtip

Tereza Polášková, VIII. A
Vtip č. 4 z prosincového čísla 2017

Pepíček neumí jíst polévku, a tak mu paní učitelka 
řekne, ať se ji naučí jíst. Pepíček jde tedy za dědečkem,  
který čte noviny a ptá se ho: „Dědo, jak se jí polévka?“  

„Jdi do háje,“ odpoví dědeček. Pak jde za sestrou,  
která poslouchá mp3 a ta mu odpoví: „Bejby, nedělej to!“  
Pak se zeptá bratra, ten si hraje na supermana, a tak mu  
odpoví: „Superman!“ 
Nakonec se ptá babičky a ta říká: „Růžové prasátko  
na dortu!“ Druhý den jde Pepíček do školy a paní uči-
telka se ho ptá: „Pepíčku, jak se jí polévka?“ 

„Jdi do háje,“ řekne Pepíček. „Pepíčku, já to řeknu panu 
řediteli!“ „Nedělej to, bejby!“ „Kdo si myslíš,  
že jsi?“ 

„Superman!“ 
„A kdo jsem podle tebe já?“ 
„Růžové prasátko,“ zní Pepíčkova odpověď.
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English page
Začíná nový školní rok a my jsme si pro vás připravili novou 
rubriku, ve které si vyzkoušíte nejen znalost anglického 
jazyka, ale take své vědomosti! Začínáme v Londýně.

A new school year begins and we have prepared a new 
section for you to try not only to learn English but also 
to gain knowledge! Getting Started in London.

Quiz about London

1. How many people live in London?
a. 5 million
b. 8 million
c. 11 million 

2. What’s the official Royal residence? 
a. Westminster Abbey
b. Buckingham Palace
c. Tower 

3. What‘s the name of London’s river?
a. Avon
b. Thames
c. Severn 

4. What’s the nickname of London’s underground?
a. Metro
b. Subway
c. the Tube 

5. How many underground stations are there in London?
a. 275
b. 175
c. 375 

6. What’s the name of London red buses? 
D _ _ _ _ E      D _ _ _ _ _ S 

7. What’s the name of a famous bridge built in 19th cen-
tury? 
T _ _ _ _ R         B _ _ _ _ E 

8. What’s the name of a famous fortress 
built in 1066? It was also a prison.
a. Tower of London
b. Westminster Palace
c. Buckingham Palace 

9. What is the name of a famous wax figures museum? 
a. Madame Voltaire
b. the Globe
c. Madame Tussauds 

10. What‘s the name of a famous bridge for pedestri-
ans built in 2000? It was in Harry Potter series!
a. Tower Bridge
b. Jubilee Bridge
c. Millennium Bridge 

11. What’s the name of the Shakespeare’s theatre?  
G _ _ _ E 

12. We can see crown jewels in ................................................ .
a. Buckingham Palace
b. Tower of London
c. Westminster Palace 

13. The Houses of Parliament can be found in 
the ................................................ .
a. Trafalgar Square
b. Westminster Palace
c. Piccadilly Circus 

14. Who was a famous fictional detective who lived in Baker 
Street? 
S _ _ _ _ _ _ K     H _ _ _ _ S 

15. Heathrow is the largest .................................. in London.
a. bus station
b. airport
c. railway station

16. Big Ben is actually the name of a .................................. .
a. clock
b. bell 
c. tower

Autorka: p. uč. Martina Fiebigerová
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Adamova 
anglická 
luštěnka

Anglická luštěnka
slečny Terezy

pomeranč

slon

tužka

květák

okurka

lžíce

jablko

broskev

zelenina

pomeranč

houby

banán

vodní meloun

vidlička

Autor:

Autorka:

Adam Jobák ze VI. B

Tereza Polášková z VIII. A

Německá luštěnka
slečny Terezy

myš

květina

jablko

postel

děti

sobota

blbý

učit se

jezdit na koni

Autorka: Tereza Polášková z VIII.A
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Autorka:

Autoři:

Barbora Břízová z loňské IX. B

Adam Viskupič z IX. A, Adéla Mičková a Tereza Polášková z VIII. A

Německá luštěnka
slečny Barbory

Školní luštěnka

kalhoty

říjen

léto

pondělí

žlutá

ráno

jablko

sýr

pásek

malý

kabát

hnědá

určuje světové strany

nejrozsáhlejší vodní plocha na světě

z této země pochází sombrero

světová strana

pevnina obklopená vodou

stát s hlavním městem Praha

kde se konalo MS v hokeji 2018

stát s hlavním městem Reykjavík

starostou tohoto města je pan Radim Vetchý

nejvyšší horou tohoto pohoří je Sněžka

je důležitá k životu, pijeme ji

nám nejbližší hvězda

nachází se zde Černobyl
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Hledáme slavné české  
a moravské hrady a zámky
V letošním školním roce budete hledat české a moravské hrady a zámky. 
Dnes se podíváme na moravský gotický skvost. Byl založen pány z ............................. (1. část tajenky)  
mezi lety ............ až ............ (2. část tajenky). Jeho věž jménem ............................. (3. část tajenky)  
má čtyři okna vyplněná čtyřmi různě zbarvenými průhlednými skly.  
Pohled skrz ně pak proměňuje pozorovanou krajinu do čtyř ročních období.  
Hrad má také svoje strašidlo – krásnou mladou dívku ............................. (4. část tajenky)  
s dlouhými rozevlátými vlasy a hřebenem. Pověst si můžete přečíst  
a nakreslit obrázek (autoři nejhezčích obrázků budou odměněni).  
Natáčely se zde pohádky – Jak se budí princezny, Sedmero krkavců nebo Čert ví proč.

Tajenka č. 1.

X - II =

IV + VI =

XIX – XII =

řecké písmenko α

XC + X =

XVII + III =

VIII + IV =

Tajenka č. 3.

 řecké písmenko β 

řecké písmenko  ϒ

řecké písmenko  ρ

řecké písmenko  λ

sčítání jinak

odčítání jinak

čitatel a jmenovatel tvoří

řecké písmenko  α  

Tajenka č. 4.

0,3 . 5 – 0,5 =

řecké písmenko  δ

 1% z 300 =

200% z 3 =

pomůcka  pro rýsování kružnic 

řecké písmenko  τ

Tajenka č. 2. (doplň čísly)

 196 – 52 = 

58 . 4 =

7085 – 298 = 

25 . 8 =

875 – 760 =

568 : 2 =

259 + 349 =

1420 : 284 =

až

Hledaný hrad:

......................................................................... 

Autorka: p. uč. Iveta Kantorová



1. místo: Adam Jobák, V. B
2. místo: Adéla Mičková, VIII. A
3. místo: Dominik Janda, V. B

1. místo: Natálie Faltusová, V. B
2. místo: Štěpán Markl, V. A
3. místo: Viktorie Břízová, II. B

1. místo: Lucie Knápková, VIII. A
2. místo: Vendula Skalová, VII. A
3. místo: Kateřina Sommerová, VII. A

1. místo: Sofie Šemberová, IV. A
2. místo: Eliška Marklová, VIII. A
3. místo: Erik Färber, VI. B

1. místo: Enrico Moi, IV. A
2. místo: Hana Fulíková, VII. A
3. místo: Eliška Skalická, V. A

Sofie Šmídová, III. B

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 1. září 2018. Uzávěrka dalšího čísla  
je středa 26. září 2018. 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 26. září 2018.
 
Pozor: 
Řešení každého úkolu pište na samostatný papír,  
uveďte své jméno a příjmení.

i

Výherci z minulého čísla:
str. 2

str. 3

str. 3

str. 16

str. 17

Lambada

Obrázek na vybarvení – 1. stupeň

Obrázek na vybarvení – 2. stupeň

Anglická (obrácená) luštěnka (Červen)

Anglická (již klasická) luštěnka (Animals)

str. 13 Soutěž o nejlepší vtip

1. místo: Stela Vaníčková, VIII. A
2. místo: Petr Vlček, VIII. A
3. místo: Stela Pluhařová, IV. A

1. místo: Natálie Faltusová, V. B
2. místo: Tereza Holubová, IV. A
3. místo: Vendula Skalová, VII. A

1. místo: Tereza Holubová, IV. A
2. místo: Petr Vlček, VIII. A
3. místo: Natálie Faltusová, V. B

1. místo: Daniel Ščučka, VI. A
2. místo: Adéla Mičková, VIII. A
3. místo: Kateřina Sommerová, VII. A

str. 18

str. 18

str. 18

str. 19

Luštěnka slečny Anny (Vesmír)

Německá luštěnka (Deutsch)

Obrázková luštěnka (Znamení)

Hudební skupina (The Doors)

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.


