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Oslava 100. výročí založení ČR
Dne 25. 10. 2018 se na nádvoří ZŠ Troubelice uskutečnila
oslava 100. Výročí založení ČR. Byla zahájena proslovem pana starosty a
pokračovala krásným vystoupením žáků ZŠ. Následovalo vyhlášení
výsledků výtvarné soutěže, které se zúčastnilo více než 247 prací. Ty jste
si mohli prohlédnout na dětském hřišti u školy, kde v Galerii na plotě mohl
každý hlasovat pro nejkrásnější obrázek. Soutěžilo se ve třech kategoriích
o zajímavě ceny, které věnoval OÚ Troubelice. Program
pokračoval prohlídkou nově zrekonstruované tělocvičny,
která všechny překvapila barevností, moderností
i prostorem.
Následovala prohlídka školy nebo uvázání trikolóry na
čerstvě zasazenou lípu na školní zahradě, která bude
budoucím generacím připomínat právě toto významné
výročí naší země
6. třída.

Carusošou 2018

20. ročník soutěže

15. listopadu jsme se sešli v sále uničovského kina na
finálovém kole pěvecké soutěže. 27 soutěžících z našeho mikroregionu se utkalo o přízeň diváků a
poroty. Pěvecké výkony talentovaných dětí předčily mnohá očekávání. Soutěžilo se opět ve čtyřech
kategoriích: Sólový zpěv na prvním stupni, sólový zpěv na druhém stupni, skupinový zpěv na prvním
stupni a skupinový zpěv na druhém stupni. Porota rozhodla takto: Vojtěch Polách získal druhé místo
v první kategorii, Kamila Urbánková třetí místo v kategorii druhé. Anna Antonie Kožušníková a
Zuzana Götzlingerová vybojovaly druhé místo ve třetí kategorii. V poslední kategorii obsadily druhé
místo Denisa Palíková spolu s Nikolou Jořenkovou a třetí místo Pavla Obšilová s Bárou
Svobodovou.
Gratulujeme!
Lenka Pavlíková

Seznamování se se světovým náboženstvím
Projekt Seznamování se se světovým náboženstvím začal návštěvou kostelů v Troubelicích
23. 10. 2018, průvodcem se stal p. Janečka, kterému děkujeme za trpělivost a zajímavý výklad.
Na pokračování, 25. 10. 2018, jsme se moc těšili. Čekal nás autobusový výlet do Úsova, prohlídka
synagogy a židovského hřbitova. Zajímavou návštěvu jsme ukončili interaktivní expozicí úsovského
zámku. Byl to příjemně strávený den plný nových informací.
7. třída.

Úspěch mladých chemiků
V úterý 29.1.2019 se konal další ročník
regionálního kola soutěže „HLEDÁME
NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR“, které
proběhlo na Střední škole logistiky a chemie v
Olomouci. Naši školu, která se účastní soutěže
každoročně, reprezentovali 3 vítězové kola školního Michal Heralt, Lucie Melicheríková a Karel Gabriel.

Z 83 žáků Olomouckého kraje vybojovali naši žáci 4., 5., 6. místo a tím si zajistili postup do 2. kola
regionálního finále, kde si poměřili chemické dovednosti a znalosti s dalšími 19 finalisty. Michal osadil
11. místo, Lucka 5., Kája 3. místo, kterým si zajistil postup do celorepublikového kola, které se bude
konat 11. června 2019 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. 40
finalistů ze všech krajů, kde probíhala regionální kola, změří své síly v testu teoretických znalostí a
v laboratorní zkoušce praktických dovedností.
Všem žákům gratuluji a přeji hodně úspěchů u přijímacích zkoušek na vybranou střední školu.
Helena Žovincová

Masopust v Mladoňově
5. února navštívily 4. a 5. třída nové ekologické centrum v nedalekém Mladoňově. V budově
bývalé školy zde bylo v roce 2015 vybudováno příjemné zázemí nejen pro ekologickou výuku, ale
také pro školy v přírodě, výlety a zajímavé akce. Po vystoupení z autobusu nás uvítali organizátoři
v masopustních maskách. Hlasitě se ozývala dechovka a my jsme okamžitě vklouzli do pravé
masopustní nálady, kterou umocnily nabízené klobásky, tlačenka, slanina a jiné tradiční pochoutky.
Uvnitř nás čekalo příjemné teplo a pestrý program věnovaný tradičním masopustním zvykům.
Příprava koblih, kostýmová zkouška, lidové tance, výroba masky, soutěže, hry na sněhu i závěrečný
masopustní rej, tentokrát v rytmu současných hitů, to všechno nám umožnilo zažít hezký den.
Děkujeme organizátorům a rádi se do Mladoňova podíváme zase někdy příště.
Lenka Pavlíková a Soňa Kubíčková

Hodnocení práce školy za I. pololetí školního roku 2018/2019
Školní rok 2018-19 jsme zahájili 3. září se 191 žáky. Dva žáci přestoupili v září do Uničova, ale tři
žáci se přistěhovali, takže máme na konci prvního pololetí 192 žáků. Na prvním stupni je 5 tříd s 95
žáky a na druhém 4 třídy s 97 žáky. Pedagogický sbor opustili na konci loňského školního roku Mgr.
Jan Burda a paní Mgr. Jana Talandová. Jazyk anglický od září vyučuje místo J. Burdy Mgr. Tereza
Zemanová a 2 hodiny výtvarné výchovy na prvním stupni Jitka Chovanečková. Paní Hana Faksová
vyučuje jako loni jednu hodinu TV v deváté třídě. Nově na druhém stupni vykonává funkci asistenta
pedagoga na zkrácený úvazek paní Hana Hanáková.
Práci školy hodnotíme pravidelně na pedagogických radách. Konstatovali jsme, že všichni žáci
měli možnost
zapojit se do velkého počtu akcí s různým zaměřením. Čtyři třídy prvního stupně absolvovaly 10
výukových lekcí plavání, družstva mladších i starších florbalistů nás velmi dobře reprezentovala na
turnajích. Pěkných výsledků dosáhli také zpěváci v Carusošou a malíři ve výtvarných soutěžích.
S kladným ohlasem se setkala i rodinná soutěž k 100. výročí ČR. Některé třídy zhlédly vybraná
divadelní představení v Šumperku či Uničově, třeťáci absolvovali po zimních prázdninách ozdravný
pobyt na horách a sedmáci lyžařský výcvikový zájezd. Nezapomněli jsme ani na ekologii. Osmáci již
šestý rok sbírají staré elektrospotřebiče a baterie a většina žáků sbírala i starý papír. I v letošním

roce jsme z projektu Šablony nabídli žákům rozšířené možnosti doučování, čtenářský klub a klub
deskových her a zábavné logiky. V říjnu jsme také slavnostně mohli otevřít nově zrekonstruovanou
tělocvičnu a děkujeme touto cestou zřizovateli za výrazné zlepšení podmínek pro výuku tělesné
výchovy a dalších pohybových aktivit žáků.
Velmi pěkně jsou veřejností přijímána i vystoupení našich žáků při kulturních akcích obce. Jsme
velmi rádi, že se naši žáci zapojili do takového množství akcí a 71 nejúspěšnějších jich za práci
v prvním pololetí získalo pochvalný list. Na pololetní poradě jsme hodnotili také prospěch žáků. Na
vyznamenání dosáhlo 76 žáků z prvního a 42 žáků z druhého stupně. Samé jedničky získalo na
prvním stupni 42 žáků, na druhém 9, z toho 7 žáků z 9. ročníku. Jedna žákyně osmé třídy byla na
pololetí hodnocena známkou nedostatečnou z jazyka českého a chemie.
Na poradě jsme hodnotili také kázeňské přestupky našich žáků. Většinu kázeňských opatření za
poslední tři roky udělujeme za neplnění školních povinností. Jsme rádi, že ve srovnání s minulým
školním rokem ubylo 11 napomenutí třídního učitele a 5 důtek třídního učitele. Také počet oceněných
žáků za vzornou přípravu na vyučování vzrost na 28. Jejich jména si můžete přečíst na webových
stránkách školy společně s osmi výherci třídních soutěží o Nej žáka, které odměnil Rodičovský
spolek při ZŠ Troubelice poukázkou v hodnotě 500 Kč na odběr sportovního zboží, knih, hraček nebo
společenských her.
Splnit všechny úkoly prvního pololetí nebylo jednoduché a vyžadovalo to kvalitní spolupráci
celého pedagogického sboru a všech dalších zaměstnanců školy, dále podporu obecního
zastupitelstva a pomoc rodičovského spolku při naší základní škole. Na závěr mi dovolte, abych touto
cestou všem poděkoval a popřál mnoho sil do plnění úkolů příštího pololetí.

Ozdravný pobyt a LVVZ
OP a lyžařský kurz proběhl ve druhém lednovém týdnu
opět v Hynčicích pod Sušinou a zúčastnili se ho žáci třetí a
sedmé třídy. Třěťáci pod vedením paní učitelky Olgy Putnové
a vychovatelky Jitky Chovanečkové si výuku zpestřili jízdou
na bobech, karnevalem nebo vycházkami. Sedmáci měli
možnost si vyzkoušet i jízdu na snowbordu pod vedením
Veroniky Cábové, o lyžaře se starali zkušení instruktoři.
Sněhové podmínky byly vynikající a všichni žáci se naučili
základům lyžování.

