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Velikonoční turnaj mladších žáků ve florbale - Šumvald – 20.4.2011
Výsledky našeho družstva
ZŠ Troubelice – ZŠ Štěpánov
ZŠ Troubelice – ZŠ Libina
ZŠ Troubelice - ZŠ Medlov
ZŠ Troubelice - ZŠ Dl.Loučka
ZŠ Troubelice - ZŠ Šumvald

3:0
2:5
5:0
0:3
1:0

Naše branky stříleli – D.Smrček 6, L.Kaller a J..Kux 2,
J.Pluskal 1.Přihrávali – J.Kux 4, M.Mucka a R.Strnadel 1.
Po dramatickém vývoji celého turnaje vybojovali naši
mladí florbalisté stříbrné medaile.
Naše sestava – T.Kotraš – v brance, L.Kaller, J.Kux –
kapitán, M.Mucka, D.Smrček, R.Strnadel, J.Pluskal,
L.Weigel, R.Kobylka, O.Pavlík. Blahopřejeme.
Trenér PaeDr. Pavel Labonek
Vítání jara
Přišlo jaro se sluníčkem, zemi otevírá zlatým klíčkem, všechno se raduje, zpívá a tancuje, jaro
vítá.
Stalo se již tradicí, že děti z naší školy zpěvem, tancem a říkadly vítají dlouho očekávané jaro.
Letos jsme si vybrali 19. duben. Byl to opravdu krásný sluncem rozzářený den, což přispělo
k radostné atmosféře všech vystoupení. Po pětileté vzorné službě odešli chlapci z Řehořského
vojska do výslužby, proto pasovali nové rekruty. Věříme, že i ti noví se této funkce zdatně ujmou.
Slavnost jsme zakončili průvodem v čele s Hanačkou a Hanákem, kteří nesli Morenu. Vhozením
hořící Moreny do potoka jsme se rozloučili se zimou.

Zelená stezka – Zlatý list
V pátek 15.4. se 12 žáků naší školy zúčastnilo přírodovědné soutěže „Zelená stezka – Zlatý list“.
Soutěž pořádal DDM v Uničově v městském parku.
V kategorii mladších soutěžilo 10 družstev a v kategorii starších 16 družstev z okolních
základních škol a Gymnázia v Uničově. Soutěžilo se na stanovištích v různých přírodovědných
oborech – zoologie, botanika, geologie, ekologie, ornitologie, pedologie a meteorologie. Družstvo
mladších žáků, ve složení Roman Kobylka, Lubomír Smrček, Vendula Pavlíková, Aleš Angetter,
Tereza Kneblová, Oldřich Pavlík, vybojovalo 4. místo. Starší žáci Dominik Urbášek, Patrik Jančík,
Monika Žovincová, Hana Lollková, Petra Poučová a Eva Navrátilová se umístili na 6. místě.

Dopravní hřiště
Žáci 4. a 5. ročníku navštívili v dubnu Dopravní hřiště v Uničově, aby si v praxi ověřili teoretické
znalosti z dopravní výchovy získané ve škole. Pro páťáky nic nového, jen si zavzpomínali na loňský
rok. Naopak pro čtvrťáčky jedno velké překvapení. Nejprve uviděli kola a potom velké množství
dopravních značek rozmístěných na nevelkém prostoru. V tu chvíli se v jejich očích objevil strach a
vynořila se celá řada otázek. ,,Budu umět řídit jednou rukou? Dokážu sledovat značky a přitom
bezpečně jezdit?‘‘ Prošli jsme tedy celou trasu pěšky a vše si podrobně vysvětlili. Potom si žáci 4.
ročníku napsali zkušební testy a žáci 5. ročníku šli jezdit. Po hodině se vystřídali. Strach se pomalu
vytrácel, ale obavy z bezpečné jízdy nikoliv.
Pevně však věříme, že koncem června, kdy pojedou čtvrťáci znovu, vše zvládnou a beze
strachu. Popřejme jim tedy hodně úspěchu.
Divadlo Uničov

Ve středu 13.4. se celý I. stupeň naší školy vydal do Uničova na divadelní představení
Princezna Konvalinka. Malé děti byly plny očekávání a ty starší plny pochyb, zda se jim to
bude líbit. Vtipné dialogy herců a pěkné písničky upoutaly pozornost všech.
Je náročné připravit představení, které zaujme tak věkově rozdílnou skupinu dětí.
Hercům se to podařilo a patří jim velké poděkování.
Návštěva gynekologické ordinace v Uničově.
Ve středu 20.04.2011 měly dívky 7. a 8. třídy, v rámci zdravotní prevence a výuky předmětu
Výchova pro zdraví, besedu o zdraví a zdravotní péči v období dospívání. Děvčata navštívila privátní
ordinaci MUDr. Vychodila v Uničově, kde si pod vedením zkušené zdravotní sestry prohlédly ordinaci
lékaře – gynekologa a získaly další poznatky, k lepšímu pochopení fyzických a psychických změn
v období dospívání, tak aby si uvědomily, že tyto změny, kterými procházejí nebo budou procházet,
jsou běžnou součástí jejich vývoje. Doplnily si základní vědomosti o anatomii a fyziologii lidského
těla, souvislosti reprodukčního zdraví s budoucí úlohou ženy – matky, potřebnou změnu hygienických
návyků, které souvisí s obdobím dospívání.
Mahdalová Miroslava, uč. Výchovy pro zdraví

