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Exkurze – JE Dukovany
V úterý 4.10.2011 se žáci 9. ročníku ZŠ
Troubelice v rámci výuky fyziky a chemie zúčastnili
exkurze do JE Dukovany a vodního díla Dalešice.
S problematikou jaderné energetiky byli seznámeni
v informačním centru JE Dukovany, poté jsme přejeli
k vodnímu dílu Dalešice, které je zásobárnou vody pro
JE Dukovany. Exkurze byla opravdu podnětná a
žákům významně přispěla k rozšíření znalostí. Přesto,
že exkurze byla zdarma, dražší byla doprava
autobusem, a tak vyšší finanční náklady žáků na dopravu snížil příspěvek rodičovského sdružení a
sponzorský příspěvek firmy Valcano Praha, s.r.o.
Mgr. Mahdalová Miroslava
vyučující fyziky
Zamyšlení našich žáků na téma:
Co je pro mě štěstí?
Štěstí je velmi krásná věc. Můžeme ho mít například při písemce z matiky, kdy očekáváte, že
dostanete čtyřku a najednou je tam veliká jednička. Nebo když omylem nenapíšete domácí úkol, a
pak tiše sedíte v lavici a čekáte, jestli štěstí půjde okolo. A i když se nám to některým nezdá, štěstí je
i to, že můžeme chodit do školy. Štěstí, to je táta, máma a mít své doma.Štěstí, to je parta kamarádů,
se kterými není nikdy nuda a kteří vás nikdy nezradí.
Roman Kobylka, 7. ročník
Exkurze – synagoga a zámek Úsov
Seznamovat se s různými druhy náboženství se pokoušeli sedmáci. 5.10. navštívili v rámci
hodiny občanské výchovy synagogu a zámek v Úsově. Seznámili se s historií židovského
náboženství, synagogou, její historií i s židovským hřbitovem a jeho zajímavostmi a zhlédli sbírky
lovecko – lesnického muzea. Nezapomněli na hry pánů z Vlašimi ani na strašidelnou cestu, kterou si
pro ně na zámku nachystali.
12.10 půjdou na návštěvu do kostela v Troubelicích, kde nás provede P. Vladimír Mrázek.
Děkujeme všem, kteří nám tyto exkurze umožnili.
Sedmáci

Branné dopoledne
Součástí oslav 40. výročí otevření školní budovy bylo i branné dopoledne, které jsme věnovali
našim žákům. V areálu místních hasičů pro ně byly připraveny ukázky práce policie, kriminalistů,
záchranářů a hasičů. Žáci měli možnost zhlédnout práci psovodů, vyzkoušet si snímání otisků,
sestavit portrét pachatele, dokonale si prohlédnout policejní a hasičská auta nebo sanitku. Na závěr
se představili s ukázkou požárního sportu naši žáci zapojeni do hasičských soutěží. Akce se dětem
velmi líbila a ředitelství ZŠ děkuje SDH Troubelice a RS při ZŠ Troubelice za pomoc při její
organizaci.

Den otevřených dveří
Pokračováním slavnostního pátečního odpoledne byl Den otevřených dveří. Příjemně nás
překvapil velký zájem veřejnosti, rodičů i bývalých žáků o zhlédnutí nově upravených prostor školy,
jejich výzdobu, výstavu historických a současných fotografií či ukázky nové didaktické techniky.
Pochvalně se vyjadřovali k velmi pěknému a příjemnému prostředí školních chodeb, tříd, sborovny a
ředitelny.
Celá rekonstrukce školních pavilonů spojená s opravou střech, zateplením, výměnou oken a
topného systému byla velmi finančně náročná a neobešla se bez vydatné pomoci zastupitelstva
obce a zejména pana starosty Ondřeje Plačka. Ředitelství, zaměstnanci i žáci jim touto cestou
děkují za zlepšení pracovního prostředí v ZŠ Troubelice.

