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Ředitelství ZŠ Troubelice oznamuje,
že od 1.9. 2012 bude na ZŠ Troubelice volné jedno místo učitele I. stupně a jedno místo
vychovatelky školní družiny. Žádosti s životopisem zasílejte na adresu zstroubelice@seznam.cz do
konce května. Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru. M. Ševčík.

Velikonoční turnaj mladších žáků ve florbale – Šumvald - 4.4.2012
Naše mužstvo se představilo na turnaji ve velmi
dobrém světle a vybojovalo bronzový pohár.Naše
výsledky- ZŠ Troubelice – ZŠ Libina 1:3, ZŠ Troubelice –
ZŠ Štěpánov 2:1, ZŠ Troubelice – ZŠ Šumvald 1:2, ZŠ
Troubelice – ZŠ Medlov 7:1.Naše branky stříleli –
J.Pluskal 5, R.Kobylka 2, J.Maitner, Z.Gábor, P.Horváth a
M.Kolář po 1.Reprezentovali nás tito hráči – P.Bartošek a
D.Dušek v brance, R.Kobylka, L.Silný, Z.Gábor, O.Pavlík,
J.Pluskal, L.Weigel, J.Maitner, M.Kolář a
P.Horváth.Děkujeme chlapcům za dobrou reprezentaci
školy. Trenér PaeDr. Pavel Labonek

3. místa v soutěži Zelená stezka
V pátek 13.4.2012 se v Uničově konala přírodně – ekologická soutěž Zelená stezka. Na startu se
celkem sešlo 26 družstev. Soutěžilo se ve znalostech z botaniky, zoologie, geologie, astronomie,
meteorologie, ekologie a paleontologie. Naši školu reprezentovali v kategorii mladších žáci 6. třídy
T. Dušek, P. Díbala, D. Zajaroš, R. Obíral, L. Silný , O. Pavlík a v kategorii starších žáci 9. třídy H.
Lollková, P. Poučová, E. Navrátilová, J. Kamler, D. Urbášek , J. Smrček. Obě družstva se shodně
umístila na 3. místě. Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Projektový den „Zelený ostrov“
30. dubna 2012 zažili žáci z 1. stupně naší školy explozi
sopky Krakatau. Viděli, jak málo stačí, aby byl krásný zelený
ostrov zničen. Skupinky dětí z 1.-5. ročníku se snažily během
dopoledne zničenou krajinu oživit. Nebylo to zrovna jednoduché
– žáci museli splnit mnoho úkolů, aby získali nové kameny,
semínka, rostlinky, zvířata a další přírodniny a na svůj ostrov tak
opět vrátili život. Přírodě to trvalo desítky let, my jsme to zvládli
mnohem rychleji. Avšak všechny děti si uvědomily, jak je
důležité chránit naši planetu, aby ji nepotkal stejný osud – ne
vinou sopečné činnosti, ale vinou činnosti lidské.
To vše jsme prožili během projektového dne věnovaného
Dni Země. Všechny činnosti pro nás připravili žáci z 8. ročníku
pod vedením paní učitelky Žovincové a Kobylkové, podle
projektu „Zelený ostrov,“ vytvořeného ve středisku EVVO
Sluňákov. Osmáci také své mladší kamarády po celý den vzorně provázeli a pomáhali jim při plnění
úkolů, jako bylo například pletení pavučiny, výroba dešťové hole, poznávání živočichů, sepsání
vzkazu do budoucnosti, poznávání rostlin podle vůně, hledání kilogramového kamene a mnoho
dalších.

Vedení školy děkuje všem pořadatelům za vzorně připravený projekt, zejména žákům 8. ročníku
pod vedením paní učitelky Žovincové a dále paní učitelce Kobylkové.

