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Divadélko Kašpárek
22. února v 17 hodin odpoledne ožila orlovna divadlem. Malí herci ze základní školy
nastudovali pohádku O čertech a pekařích. Scénář nám zapůjčilo Hladové divadlo z Úsova. Pevně
věříme, že jsme našim velkým vzorům, kteří se přišli podívat na představení, neudělali ostudu a že
se diváci bavili stejně dobře jako my herci. Divadélko Kašpárek děkuje všem, kteří nám přišli
zatleskat a věříme, že se příště znovu uvidíme v orlovně na dalším představení školního divadélka.

Coca-cola školský pohár
Ve čtvrtek 21. března se uskutečnilo na umělé trávě v Uničově 1. kolo školského poháru v
kopané, ve kterém naše škola obsadila 2. místo a vinou horšího skóre přišla o postup do dalšího
kola. Nejprve jsme porazili ZŠ a DD Zábřeh 8:0 (Gábor A. 3x, Pavlík 2x, Janíček, Vician, Mucka) a
poté jsme remizovali se ZŠ Zábřeh-Školská 1:1 (Gábor A.). Ta porazila ZŠ a DD Zábřeh 11:0 a
zajistila si postup do další fáze turnaje. Poděkování za vzornou reprezentaci patří těmto hráčům:
Kobylka R., Mucka M., Smrček D., Gábor A., Pavlík O., Janíček J., Bartošek P., Pluskal J., Vyroubal
R., Vician P., Gábor Z., Dušek D. a Maitner
J. Šmíd Jaromír – učitel TV

Vážení rodiče,
ZŠ Troubelice opět organizuje ve čtvrtek 18.4. 2013 soutěž tříd ve sběru starého papíru.
Zemní práce na plynovodu nám tentokrát nedovolují umístit kontejner k budově školy, a proto bude
sběr organizován na parkovišti u sokolovny. Ráno bude vybírán papír od 7:00 do 9:00 hodin,
odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin. Možnosti zbavit se starého papíru mohou využít všichni občané
obce. Výtěžek ze sběru veřejnosti bude použit na volnočasové aktivity žáků.
Tímto dnem také končí celoškolní soutěž ve sběru nepotřebných elektrospotřebičů, baterií a
mobilů. V následujícím týdnu se žáci dozví, která třída vyhrála v součtu obou soutěží a za odměnu
získá jednodenní výlet financovaný z výtěžku sběru papíru.

Přijde jaro?
Ve středu 27.3.2013 se všechny děti ze základní školy snažily vyhnat zimu a přivítat jaro. Jako
každý rok se nádvoří základní školy rozeznělo zpěvem, básněmi i tancem. Velkou Morenu jsme
vynesli ven z vesnice, zapálili a vhodili do potoka. Letos krásně vzplála a plavala po proudu .
Bohužel, naše snažení nestačilo, paní Zima ještě své vládnutí jaru nechce odevzdat . I my vyhlížíme
sluníčko a těšíme se na jaro. Tak snad už brzy přijde.

