
Sára Nolová a Filip Janouš 6. B 

JAK SE TI TU LÍBÍ? 

 

 

 

Ptali jsme se ú astač íí  íů íolaí olympiády aa jejich dojmy a pocity 

z prvaího dae. 

 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVřřřř :::: V Kaaad  ě

aás to víechay baví a jsme rádi, že se aemusíme u it složiti č

heslo. Víichai tu dob e spoř lupracují, což doíazuje i výhra 

v p ehazovaai.ř  
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Zeptali jsme se Ivany Uxové zZeptali jsme se Ivany Uxové zZeptali jsme se Ivany Uxové zZeptali jsme se Ivany Uxové z    USA: USA: USA: USA: Jak se ti líbí na školní Jak se ti líbí na školní Jak se ti líbí na školní Jak se ti líbí na školní 

oooollllyyyymmmmppppiiiioooooooo ooooěěěě  HHHH  HHHH ě VVVV    jakých jakých jakých jakých oisciplínooisciplínooisciplínooisciplínoch ch ch ch jjjjsi už soutsi už soutsi už soutsi už soutěěěěžilaožilaožilaožilao 

SHSSěžila jseH v hHHS b eHeHeHe e eseHlHeH bř ř hSě e 

e eSahHveHe a seHeS HH HeleeHř  

 

 

Jakub Arazim ITÁLIE: LJakub Arazim ITÁLIE: LJakub Arazim ITÁLIE: LJakub Arazim ITÁLIE: Líbí se ti tato olympiooaoíbí se ti tato olympiooaoíbí se ti tato olympiooaoíbí se ti tato olympiooao AHH HHHH Jaké Jaké Jaké Jaké 

oisciplíny uoisciplíny uoisciplíny uoisciplíny už ž ž ž jjjjsi absi absi absi absolsolsolsolvovalovovalovovalovovalo Už jseH sHSSěžil ve želhS eH Se ieč  

sS elbř eě  geHHasSiHe a e ehaeHvaHeř  a v Sé jsHe vehreliH 

 

  

TTTToooonnnniiii kkkkaaaa    TTTToooovvvvčččč okovo okovo okovo okovo JAMAJKAJAMAJKAJAMAJKAJAMAJKA: TTTTěěěěšila ses na olympioouošila ses na olympioouošila ses na olympioouošila ses na olympioouo AHHH V V V V 

eeeemmmm    vvvvššššeeeemmmm    uuuužžžž    čččč jjjjssssiiii    ssssoooouuuuttttěěěěžilaožilaožilaožilao    Už jseH eevHHila ve seHeS HaleeéHe 

e ehaeHvaHée želhS eH Seř i a ve sS elbč ř H ě Jsi rooaJsi rooaJsi rooaJsi rooa,,,,    že že že že jjjjsi vsi vsi vsi v    týmu týmu týmu týmu 

JamajkyJamajkyJamajkyJamajkyoooo AHHe HieHe jiHHe beHh býS HeHhS laHě  
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VdVVVBVVVcVJVPOVSVOVdVVVBVVVcVJVPOVSVOVdVVVBVVVcVJVPOVSVOVdVVVBVVVcVJVPOVSVO: LLLLLLLLLLLLLLLLVVVVLLLLVVVVVVVVLLLLVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVLLLLVVVVLLLLVVVVVVVVdddd LLLLěěěě  Aao. VVVVVVVVččččVVVVVVužVVVužVVVužVVVužV

VVVVLVV LLVhLVV LLVhLVV LLVhLVV LLVhVV dVVLVV dVVLVV dVVLVV dVVLVVVV VVVVdVLVVVVdVLVVVVdVLVVVVdVL? Už jsem závodil ve íplhu po ty i,č  

p ehazovaaiř , síoíu z místa, driblováaí a p etahováaí.ř  

 

 

VVVVVVVVVVVV VOVÉHOVVVVVVVVVVVVV VOVÉHOVVVVVVVVVVVVV VOVÉHOVVVVVVVVVVVVV VOVÉHOV ZZZZÉLVVVÉLVVVÉLVVVÉLVVVUUUUVVVV VVVVddddUUUUVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVLLLLVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVřřřř :::: 

Vyhráli jsme p etahováaí aad Vapoasíem, ale zato jsme prohráli ř

s N mecíemě  p ehazovaaouř , taíi jsme soutěžili v hodu 

b emeaem.ř  

 

 

NNNN CCCCCCCCCCCCNNNNCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNNCCCCĚĚĚĚ ĚĚĚĚ ::::CCCC

Na písknutí se oba týmy za nou p etazozatz z etazuzč ř ř í se po dobu 30 

sekundz zo uplynutí tozoto asu se opč t pískne a oba tě ýmy skončíz 

zrozrázá ten, kdo bu  p e lápl stanozenou ď ř čáru, nebo ze zí blížz 
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Rozhovor sRozhovor sRozhovor sRozhovor s    paní upaní upaní upaní u iiiitttteeeellllkkkkoooouuuu    čččč aaaa    rrrroooozzzzhhhhooooooooččččí í í í TaTaTaTaťťťťaaaannnnoooouuuu    KKKKaaaalllloooo oooovvvvoooouuuučččč     

U jaké jste oisciplínyoU jaké jste oisciplínyoU jaké jste oisciplínyoU jaké jste oisciplínyo JseH S hHHS HH eHžeH Jaký byl neJaký byl neJaký byl neJaký byl nejlepší jlepší jlepší jlepší 

výkonovýkonovýkonovýkono JeHeH elSe se ee HvHS eHeSs  HvaereS Sre ilH ů Kolik booKolik booKolik booKolik boo     ůůůů

získalo nejlepší oruzískalo nejlepší oruzískalo nejlepší oruzískalo nejlepší oružstvoožstvoožstvoožstvoo 4 bHHeH Co si mCo si mCo si mCo si myslíte o vaší oisciplínyslíte o vaší oisciplínyslíte o vaší oisciplínyslíte o vaší oisciplín oooo    ěěěě

JJJJe e e e ttttěěěěžkžkžkžko nebo lehkoo nebo lehkoo nebo lehkoo nebo lehko? MSseH eHSř e že je SH HeravHS HHsS Sěžee 

HisHieleHae seHrSHvHi s He Haje erHbléHe Hbevlež  ť Si Halee erHSHže 

HH Sé výžee aHi HeHHhHHee ale sHaha je velieee jeHže je SH 

seSSe Hč  HbSeě žHéH 

   


