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Okresní kolo Poháru ministra školství ve florbale
Devatenáctého března se zúčastnili naši
starší žáci okresního kola Poháru ministra školství
ve florbale.Okresní kolo se hrálo na ZŠ
Dr.Hrubého ve Šternberku a zúčastnilo se ho 12
družstev, rozdělených do skupin.V naší skupině
na nás čekali jako soupeři ZŠ Paseka a ZŠ
Dlouhá Loučka.Postoupit ze skupiny mohlo jen
jedno družstvo.Naši chlapci nejdříve porazili ZŠ
Paseka 8:0 a ve druhém utkání remizovali
s chlapci z Dlouhé Loučky 1:1.O postupu družstva
ZŠ Dlouhá Loučka rozhodlo pouze
skóre.Reprezentovali nás – V.Hanák, P.Pospíšil,
M.Mucka, B.Jambor, J.Kux, R.Vyroubal, L.Kaller, R.Strnadel, D.Smrček a J.Kamler.Děkujeme za
dobrou reprezentaci. Trenér PaeDr.Pavel Labonek

Street Hockey 2012
Dvacátého března jsme odehráli v naší tělocvičně
dva zápasy oblastního kola celostátní soutěže Street
Hockey 2012, které se zúčastńují žáci sedmé
třídy.Vynikající hráči ZŠ Libina nám uštědřili dvě
zdrcující porážky- 14:2 a 8:3.Naši hráči se statečně
rvali, ale na hráče Libiny, z nichž někteří hrají již
několik let závodně florbal v Šumperku,
nestačili.Reprezentovali nás – L.Silný, R.Kobylka,
Z.Gábor, L.Weigel a J.Pluskal. Trenér PaeDr.Pavel
Labonek

Pythagoriáda 5. tříd
Dne 27.3.2012 proběhlo v Uničově okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 5. tříd. Naši
školu reprezentovali J. Faksa, O. Šváb, K. Lollková a N. Motlíčková. Krásného úspěchu dosáhl Jirka
Faksa, který se s 11 body stal úspěšným řešitelem okresního kola.
Gratulujeme a všem děkujeme za reprezentaci školy.

Olympiáda z jazyka českého
Žákyně deváté třídy Tereza Klosová se 20.3.2012 zúčastnila okresního kola olympiády z jazyka
českého. Mezi několika desítkami soutěžících se neztratila a umístila se na 17. místě. K výbornému
výsledku blahopřejeme a děkujeme jí za vzornou reprezentaci naší školy. Kd.

Sběr starého papíru
Školní sběr starého papíru proběhne ve čtvrtek 26.4. 2012 u budovy školy. Ráno buide možno
odevzdat sběr od 7-00 do 9-00 hodin, odpoledne od 13-00 do 16 hodin. Zvážený papír bude
proplacen žákům po vyúčtování, cena za 1 kg bude pravděpodobně 2,20 Kč. Sběr je určen i pro
veřejnost, ale občanům nebude papír vážen. Výtěžek akce bude použit na zájmovou činnost žáků.

Oznámení o konání zájezdu do Norska
ZŠ Troubelice pořádá poznávací zájezd do Norska ve dnech 1. – 6. 7. 2012 v ceně 9290,- kč.
Zůstává ještě 10 míst volných. Bližší informace pro zájemce podá p. Kráčmarová.
Program:
1.den: Odjezd časně ráno, přejezd na sever Německa. Noční
trajekt (Rostock / Sasnitz) do Skandinávie.
2.den: ráno vylodění ve švédském Trelleborgu, přejezd do Norska.
Po poledni příjezd do města Gjovik - město u jezera Mjosa,
olympijská hokejová hala ve skále. Dále návštěva Lillehammeru;
město a olympijská sportoviště (haly a můstky), zastávka v
Ringebu - typický dřevěný (tzv.) sloupový kostelík, Dombas .
Nocleh.
3.den: údolím Romsdalen bohatým na peřeje (zastávky) pod Trolí stěnou. Výjezd jedenácti
serpentinami Trolí cesty (vyhlídky - pauza). Přejezd horským průsmykem, zastávky u peřejí
Guttajvossen. Trajektem Eisdal-Linge, tzv.Zlatou cestou, sjezd serpentinami Orlí cesty ke
Geirangerfjordu. Zde možnost plavby lodí s vyhlídkou na vodopády Sedm sester, Nápadník,…
Výjezd serpentinami na Utsiken (vyhlídku císaře Viléma II. - skalní převis nad fjordem) a pak k
Djupashyttavattn, jezeru v 1020 m n.m. a odtud šotolinovou cestou, serpentinami na horu Dalsnibba,
(1470m). odkud je jedinečná vyhlídka na hory středního Norska. Nocleh u Strynu
4.den: přejezd přes Olden do Briksdalu, odtud procházka ke splazu ledovce Jostalbreen. Odpoledne
jízda horami, serpentinami a údolími k největšímu norskému fjordu - Sognefjordu, pak trajekt. Krajem
hor, fjordů do oblasti Hallingdallu. Jeden z nejstarších dřevěných kostelíků v Kaupangeru (bohatě
vyřezávaný). Nocleh
5.den: celodenní prohlídka Oslo: Vigelandův park, musea Drakkar, Kon-Tiki, Fram… Hollmenkollen;
poté prohlídka centra města: Slott, Karl-Johann gate, radnice, hrad Akerhus. V podvečer odjezd do
Švédska.
6.den: ráno nájezd na v Trelleborgu, plavba do Německa. Odpoledne vylodění (Rostock/sasnitz),
přejezd do ČR. Návrat v noci.

