
VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE 

 

 
 

I. KATEGORIE 
 

1. Tereza Vávrová 

2. Thomas Hlavačka 

3. Jana Jurenková, Barbora Poledníková, Alice Urbanová 

 

II. KATEGORIE 
 

1. Klára Pavelková, Gabriela Diasová 

2. Zuzana Gřesová 

3. Barbora Dostalová, Klára Kurillová, Klára Šotkovská 

 

Výhercům školního kola blahopřejeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za předmětovou komisi ČJ Radmila Vaňková 



POSTUPUJEME DO KRAJSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE 

 

Svou znalost českého jazyka a schopnost vyjadřovat se v něm písemně si v okresním kole 

Olympiády v českém jazyce ověřily studentky naší školy 29. ledna 2018 na gymnáziu 

ve Frýdlantu nad Ostravicí.  

Ani v letošním roce nezůstala naše účast bez ocenění.  

Ke znalostem a krásným výsledkům v této soutěži blahopřejeme Tereze Vávrové (3. místo 

v I. kategorii) a Kláře Pavelkové (2. místo ve II. kategorii). Oběma studentkám přejeme 

hodně štěstí do krajského kola! 

 

Za PK ČJ Radmila Vaňková 



Studentka  druhého ročníku našeho gymnázia  

Tereza Vávrová   
by mohla být mezi knihami jako doma. Důkazem toho je mimo jiné její výborné umístění  

v krajském kole Olympiády v českém jazyce, kde získala 2. místo.  

Krajské kolo soutěže proběhlo 5. dubna 2018 v Ostravě. První dva výherci z každé kategorie 

postupují do celostátního kola, které se bude konat v červnu formou týdenního soustředění. 

 

Přejeme tedy Tereze na červnovém pobytu mnoho štěstí, dobrých nápadů a hezkých zážitků 

při dobrodružném a krásném setkávání s jazykem. 

 

 

Za PK ČJ Radmila Vaňková 



    Recitační soutěž 

     Také letos proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili studenti prvních a druhých 

ročníků. Zvítězila Anna Herecová (2. A), na druhém místě skončila Kateřina Lasotová (2. A) a o třetí 

místo se podělily Adéla Ranochová (2. C) a Jana Jurenková (1. B).  

 

 

 

 



Postup do krajského kola 

Dne 14. 3. 2018 se na Základní umělecké škole ve Frýdku-Místku konalo okresní kolo recitační 

soutěže. Svým přednesem porotu zaujala také naše studentka Kateřina Lasotová z 2.A   

a obsadila jedno ze dvou postupových míst. 

Katce k tomuto úspěchu gratulujeme a přejeme hodně štěstí v konkurenci kraje.  

 

O snech 

Máte sny? Já myslím, že je to hloupá otázka, protože 

každý člověk má sny. Jedny o životě nebo do života a 

druhé v noci, když spí. Anebo ve dne, když spí, to je 

jedno. No prostě když spí. Co je to sen, to se neví 

anebo se to nechce vědět. Prý se rozpojují a zapojují 

různá mozková centra anebo se protrhuje clona 

vědomí a těmi dírami v té cloně se začne drát a 

prokukovat podvědomí a to podvědomí se dere do 

vědomí a zase to vědomí cpe to podvědomí zpátky do 

těch děr. Odtud podvědomí. To je zajímavé, že není 

žádné nadvědomí, pokud já vím. No a člověk se 

probouzí z jiného světa do tohoto světa a říká si: „To 

jsem Vám měl divnej sen. Mně se zdálo, že to bylo v 

Austrálii. Ale ono to vlastně nebylo v Austrálii, ono to 

bylo ve Všetatech, ale vlastně to byla Austrálie. A byla 

to moje sestra. Já žádnou sestru nemám, ale v tom snu, 

tam byla moje sestra a ta sestra, to byl náš vedoucí. Náš 

vedoucí to byl. A on jel, to mi sám říkal,  
 

Za PK českého jazyka Pavla Mazochová 
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