Sára Nolová a Filip Janouš 6. B

JAK SE TI TU LÍBÍ?

Ptali jsme se účastaííů ííolaí olympiády aa jejich dojmy a pocity
z prvaího dae.

VVVVVVVVVVVV VVVVVVV VVVVVVV VVVVVVVVVV VVVV řVVVV: V Kaaadě
aás to víechay baví a jsme rádi, že se aemusíme učit složiti
heslo. Víichai tu dobře spolupracují, což doíazuje i výhra
v přehazovaai.
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Zeptali jsme se Ivany Uxové z USA: Jak se ti líbí na školní
olympiooěo HHHHě HHHH V jakých oisciplínoch
oisciplínoch jsi už soutěžilao
SHSSěžila

jseH

v hHHS

břeHeHeHe

eřeseHlHeH

běhSe

eřeSahHveHe a seHeS HH HeleeH

Jakub Arazim ITÁLIE: Líbí
Líbí se ti tato olympiooao AHH HHHH Jaké
oisciplíny už
už jsi absol
absolvovalo
solvovalo Už jseH sHSSěžil ve želhS eH Sečie
sSřelběe geHHasSiHe a eřehaeHvaHe a v Sé jsHe vehreliH

Tonička Tovokovo JAMAJKA:
JAMAJKA Těšila ses na olympioouo AHHH V

čem všem už jsi soutěžilao Už jseH eevHHila ve seHeS HaleeéHe
eřehaeHvaHée želhS eH Seči a ve sSřelběH Jsi rooa,
rooa, že jsi v týmu
Jamajkyo
Jamajkyo AHHe HieHe jiHHe beHh býS HeHhSělaH
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VdVVVBVVVcVJVPOVSVO:
VdVVVBVVVcVJVPOVSVO LLLLVLVVLVVVVVVVLVLVVděL Aao. VVčVVVužV
VLVV LLVhVV
LLVhVV dVVLV
dVVLV VVVVdVL?
VVVVdVL Už jsem závodil ve íplhu po tyči,
přehazovaai, síoíu z místa, driblováaí a přetahováaí.

VVVVVVVVVVVV VOVÉHOV ZÉLVVVU
ÉLVVVUV VdUVVV VVVVLVVVVVV VVVV řVVVV:
Vyhráli jsme přetahováaí aad Vapoasíem, ale zato jsme prohráli
s Němecíem

přehazovaaou,

taíi

jsme

soutěžili

v hodu

břemeaem.

NĚCCCNCCCCCCCCĚCCCCCCCNC:C
Na písknutí se oba týmy začnou přetazozatz zřetazuzí se po dobu 30
sekundz zo uplynutí tozoto

času se opět pískne a oba týmy skončíz

zrozrázá ten, kdo buď pře lápl stanozenou čáru, nebo ze zí blížz
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Rozhovor s paní učitelkou a rozhoočí Taťanou Kaločovou
U jaké jste oisciplínyo JseH S hHHS HH eHžeH Jaký byl nejlepší
nejlepší
výkono JeHeH elSe se ee HvHS eHeSsů HvaereS Sre ilH Kolik booů
získalo nejlepší oružstvoo
oružstvoo 4 bHHeH Co si myslíte
myslíte o vaší oisciplíněo
Je těžko
žko nebo lehko?
lehko MSseH řeHSe že je SH HeravHS HHsS Sěžee
HisHieleHae seHrSHvHi s He Haje erHbléHe Hbevležť Si Halee erHSHže
HH Sé výžee aHi HeHHhHHee ale sHaha je velieee jeHže je SH
seSSečHě HbSežHéH

