
Úspěch na olympiádě v     českém jazyce  

O velikonočních prázdninách se v krásném bihorském městě Oradei 
konala celostátní olympiáda v mateřských jazycích Čechů, Slováků a 
Srbů. Naši žáci v konkurenci svých vrstevníků z dalších českých vesnic 
uspěli a získali následující ocenění:

Olympiády se také úspěšně zúčastnili Alois Pospíšil, Izabela Flašková a 
Marie Pospíšilová, na žádné ocenění však již nedosáhli. První tři 
z každé kategorie dostanou jako hlavní cenu prázdninový zájezd 
k Černému moři. Všem úspěšným účastníkům děkujeme za skvělou 
reprezentaci naší vesnice!

Ondřej Syrovátka

O své pocity z pobytu na olympiádě se s námi podělily dvě sedmačky, 
Denisa a Edvina:

Oradea – čisté město 

Na české olympiádě to bylo krásné. Byli tam s námi pan učitel Ondřej 
Syrovátka a paní učitelka Michaela Kocmanová.
Oradea je velmi čisté město. Myslím, že je to taky proto, že tam žije 
hodně Maďarů.
Jedním z nejzajímavějších míst byl asi pouliční vodotrysk. Tam jsme 
chodili každý den s panem učitelem. Jednou ve čtvrtek večer jsme byli 
vedle barevného vodopádu v cukrárně, kde jsme jedli krásnou a 

chutnou zmrzlinu. Potom nás pan učitel nechal vedle vodopádu, ať se 
procházíme. Šli jsme nahoru a najednou jsme uviděli druhý, krásný, 
barevný vodotrysk. A potom jsme šli na internát.
Na Oradei se mi ještě líbil měsíční kostel, který byl veliký, žlutý a moc 
krásný. Na věži byla taková koule, napůl černá a napůl žlutá. Natáčela 
se podle fáze měsíce a ukazovala, jestli je v úplňku, v půli nebo v novu.
V internátě, kde jsme bydleli, to bylo taky hezké. Každý den a každý 
večer se u nás byl někdo koukat na televizi, protože jsme byli jediní, 
kteří jsme ji měli. Můžu říci, že tam bylo moc kluků a málo holek. Jídlo 
bylo chutné a bylo ho hodně. Ke každému chodu jsme taky dostali 
nějaký zákusek.

Denisa Flašková

Výlet do jeskyní

Když  jsme byli na olympiádě z 
českého jazyka v Oradei, moc se mi 
tam líbilo. Čtvrtý den ve čtvrtek jsme 
byli na výletě ve dvou jeskyních – 
„Halta“ a „Unguru Mare“. Jeskyně 
Halta byla hezká, protože byla velká. 
Chodili jsme v ní po schodech dolů a 
nahoru a chvílemi jsme si mysleli, že 
spadneme. Byl tam taky pramen, 
který se jmenoval „pramen lásky“ a 

tři místnosti, které se jmenovaly ráj, peklo a očistec. Největší bylo 
peklo. Jeskyně Unguru Mare byla taky hezká, ale když jsme tam došli, 
museli jsme jít po provazovém mostu, který se hodně houpal. Než jsme 
tam došli, tak jsme se báli, že s námi spadne. Jeskyně se mi líbila, 
protože uvnitř byly kosti ze zvířat (například z veverek a z medvědů).
Jeskyně byly hezké obě, moc se mi líbila taky Oradea a když jsme se 
vrátili do Eibenthalu, byla jsem ráda, že jsme dobře dojeli.

Edvina Wagnerová
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Vodotrysk na pěší zóně v Oradei

Cesta k jeskyni Unguru Mare

7. třída
1. místo – Edvina Wagnerová
3. místo – Denisa Flašková
4. místo – Lukáš Pospíšil

8. třída
3. místo – Jiřina Pospíšilová


