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Street Hockey 2011
Oblastní kolo – 18.3. – ZŠ Mohelnice, Mlýnská – ZŠ Troubelice 3:0
22.3. - ZŠ Troubelice – ZŠ Mohelnice, Mlýnská 4:4
V letošní m ročníku celostátního turnaje se na
finále v ostravské ČEZ Aréně nepodíváme.
Rozhodlo
o tom oblastní kolo, v němž nám byl přisouzen
velmi silný soupeř z Mohelnice. Po jasné porážce
v Mohelnici, se kluci o postup ještě doma zdravě
poprali a chybělo jim jen málo k vytouženému
prodloužení, v němž by pak jediný vstřelený gól
rozhodoval o šťastnějším postupujícím. Chlapci si
tak zaslouží alespoň uznání za bojovné srdce ve
druhém nádherném utkání a pochvalu za dobrou
reprezentaci školy.
Střelci našich branek – M.Mucka 2, J.Kux a
L.Kaller 1
Naše sestava – R.Kobylka, D. Smrček, L. Kaller,
R. Vyroubal, J. Kux, M.Mucka, R. Strnadel, O. Pavlík
Trenér PaeDr. Pavel Labonek
Koncert
Dne 23.března 2011 navštívila Troubelice dvojice muzikantů Jiří Fryč a Jan Pixa,kteří
připravili dětem pěkné hudební vystoupení.V červeném salonku v Hanačce zazněly
známé melodie z filmů a pohádek za doprovodu kytary a kontrabasu.Vystoupení bylo
provázeno vtipnými průpovídkami a děti se bavily tak,že nechtěly koncert skončit.
Děkujeme za pomoc s přípravou sálu paní učitelce Mahdalové a paní místostarostce
Králové též za výborné zázemí pro hudebníky. Muzikantům se v Troubelicích velmi líbilo a určitě
k nám někdy znova rádi přijedou.
Lenka Pavlíková
Divadelní představení
V školním roce 2010/2011 navštívili naši žáci opět divadelní představení v Šumperku. Malé děti
jely do divadla autobusem společně s velkým oddělením MŠ Troubelice, kde zhlédly pohádku
V hlavní roli vlk. Pro žáky druhého stupně se návštěva divadla stalo příjemným výletem za kulturou.
Každá třída jela do divadla vlakem a po představení si společně s učiteli prošli ještě město Šumperk.
Letos jsme viděli divadelní hry Eskymo je Welzl ( 6. – 7. ročník), Calandriáda ( 8. ročník), Revizor ( 9.
ročník). Všechna představení měla krásnou výpravu, byla zajímavá, poučná i veselá.

Misál
9.3.2011 měly možnost děti z naší školy spatřit jeden z nejstarších rukopisných misálů ( rok
napsání přibližně 1420 ), který náleží farnosti Nové Hradečné. Dětem o něm poutavě vyprávěl a na
zvídavé otázky odpovídal P. V. Mrázek. Patří mu náš velký dík za trpělivost a ochotu.

Olympiáda z jazyka českého
21.3.2011 se žákyně osmé třídy Hana Lollková zúčastnila okresního kola olympiády z českého
jazyka v Olomouci, kde získala velmi pěkné umístění. Blahopřejeme a děkujeme za dobrou
reprezentaci naší školy.
Ples Rodičovského sdružení
při ZŠ Troubelice
V sobotu 19. března uspořádalo RS při ZŠ
Troubelice společenský ples, na kterém se
představili také naši žáci devátého ročníku. Již
tradičně se předtančením postarali o úvod plesu.
Jejich vystoupení ocenilo publikum velkým
potleskem. Na choreografii a nácviku se podílela
paní učitelka Kráčmarová a Žovincová společně
s panem učitelem Šmídem, za což jim patří
poděkování. Část vystoupení předvedou deváťáci
ještě jednou při Vítání jara.

