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Tento měsíc se odehrála spousta 

událostí. Naše nová redakce vám 

poskytne čtyři. A to: Tanfest, 

ukázku dravců od Seiferos, 

rozhovor s žáky z první třídy a ze 

soutěže „Oživlé pařezy“. Nebude 

chybět ani pár vtipů a křížovka. 
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Tanfest 2015 

 
V městském divadle v Jaroměři se odehrál 10. ročník  

Tanfestu. Poslední den 

této akce jsme se tam dostali i 

my, žáci ZŠ v Josefově. 

Viděli jsme 20 představení 

od různých flashů, 

základních a uměleckých 

škol. Zvukaře dělal pan 

Pavel Brouk z technického 

týmu jaroměřského 

divadla. Představení 

byla zajímavá, každý si mohl 

vybrat, co se mu líbí. Největší 

úspěch měla „Cesta kolem 

světa“ od flashe TJ Sokol 

Jaroměř. Na plátně se přehrávaly obrázky a za plátnem byly 

tanečníci. 10. ročník Tanfestu byl dobrý a když si 

představíte, jakou námahu to muselo dát, tak to teda 

klobouk dolů! Nevěříte? Zkuste si to sami a uvidíte! 
 

Reportér Josef Silvar 
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Ukázka dravců 
 

16. září před čtvrt na jedenáct naše třída a myslím, že i 

většina ostatních tříd, se těšila na výstup dravých ptáků. 

Konečně se z rozhlasu ozvalo: „Můžete jít na dravce!“ Tak 

se všichni nahrnuli na školní hřiště a udělali kruh kolem 

dějiště. Objevili se členové skupiny Seiferos, kteří k nám 

dovezli množství dravců. A pán začal vyprávět. Vyprávěl 

velice vtipně a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. 

Třeba: Víte, proč sova loví v noci? Bojí se denních dravců. 

Proto mají taky mikrospánky, kdyby usnula, je mrtvá. A 

když jsme u těch sov: Víte, že nejmenší sova je velká asi 

jako vrabec? Fakt! Pán ji nosil na prstě! 

Když bylo poučné části konec, čekal na nás kvíz. Pro ty, 

kteří odpověděli nejen správně, ale i nejrychleji čekala 

fotka nebo možnost zavolat si dravce na ruku. A abych 

nezapomněla, jedné holce prolétl pták mezi nohama. Celé 

představení zakončily ukázkové lety. Myslím, že se jim to 

povedlo. 

Reportérka Eliška Kuhajdíková 
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Otázky pro prvňáky 
 

K září patří prvňáci. A tak jsme se rozhodli, že do 

zářijového čísla s nimi uděláme rozhovor. 

Vybrali jsme si žáčky z 1.B: 

1. Jak jste se těšili do školy a jak se vám tady líbí? 

„Jo, dobře.“ 

„Těšila jsem se.“ 

2. Co vás tady baví? 

„Tělocvik, učení.“ 

3. Jaká je paní učitelka? 

„Hodná, hodně nás naučí.“ 

4. Chodíte do školní jídelny? Jak vám tam chutná? 

„Mooc.“ 

     „Já už tam nechodím, protože mě nebaví čipovat obědy.“ 

5. Co jste se už naučili? 

„Malé m a velké M, řádek a sloupec.“ 

 

Reportérky Eliška, Eva a Lucka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Oživlé pařezy 

 
V srpnu se konala soutěž Oživlé pařezy. Soutěžící 

vymodelovali pařez z keramiky. A vítězkami se stali žákyně 

naší školy! Pozvali jsme si je do vestibulu naší školy, 

abychom jim položili pár otázek. Kvůli jistým okolnostem 

se dostavilo jen první a třetí místo. Tak jsme začali: 

1. Měly jste trému? 

Luciana (1. místo): „Ne.“ 

Lenka (3. místo): „Já taky ne.“ 

2. Jak jste se dozvěděly o soutěži? 

Luciana: „Přes paní učitelku Krebsovou.“ 

Lenka: „Taky.“ 

3. Jaký jste měly pocit, když jste se dozvěděli, že jste 

získaly první místa? 

Luciana: „Byla jsem překvapená.“ 

Lenka: „Normálně.“ 

4. Jak soutěž probíhala? 

Luciana: „Nejprve jsme to nakreslili a potom modelovali.“ 

Lenka: „Nevzpomínám si.“ 

5. Byla to soutěž dívčí nebo chlapecká? 

Luciana: „Byla to soutěž pro všechny.“ 

Nakonec se bude vytvářet oživlý pařez podle Lenky 

Filandrové, protože vzala v úvahu i tvar pařezu, který je 

podobný skutečnosti. 

 

Reportéři Eliška, Eva, Lucka a Josef 

 

 

 
 



6 

 

 

 

Konečně pár vtipů pro vás: 

 

„Pamatuj si synu, chytrý člověk 

má vždy pochybnosti, jen hlupák 

nepochybuje.“ 

„A tati, jsi si tím jistý?“ 

„Stoprocentně!“ 

 

Prvňáček Pepíček se přiřítí ze školy 

a oznamuje mamince: 

„Mami, mami, mám ti od pana učitele 

vyřídit, že ti mockrát děkuje.“ 

Maminka se diví: 

„A za co Pepíčku?“ 

„Pan učitel se mě jen ptal, jestli mám 

nějaké mladší sourozence a já mu 

odpověděl, že ne!“ 

 

„Honzíku, časuj sloveso být“, 

říká paní učitelka. 

„To nemůžu“, odpovídá Honzík. 

„A proč nemůžeš?“ 

„Já totiž nikdy nikoho nebyju, 

já jsem pacifista.“ 

 

Myška spadne do sudu s vínem a prosí 

kočku: „Kočko, vytáhni mě, až mě zachráníš, 

můžeš mě hned sníst...“ 

Kočka ji vytáhne, myš uteče a volá za kočkou: 

„Přece bys nevěřila staré opilé myši!“ 
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Na poslední straně tohoto výtisku máte křížovku. Zástupce třídy, 

který jako první donese správné znění vyluštěné tajenky, dostane 

od nás pro svou třídu malou odměnu. 

Můžete se na redakci také obracet s vašimi nápady a příspěvky na 

vylepšení školního zpravodaje. 

Všichni redaktoři jsou žáky 5.B. Naše jména najdete na konci 

každého příspěvku. 

 

Za redakci Josef Silvar 

 

Redaktoři: 
                   

Lucie                           Klára                           Eva 

Černilovská                 Dernerová                   Šrytrová 

 

                                                                     

Eliška                       Markéta                      Josef 

Kuhajdíková                Pilařová                     Silvar 
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