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Lyžařský kurz pro žáky 7. naší školy
V termínu od 3.1. 2017 do 7.1.2017 se pro žáky naší školy
uskutečnil lyžařský výcvik. V úterý 3. ledna jsme odjeli od školy
autobusem do Hynčic pod Sušinou. Na místě jsme si vybalili
kufry, posílili se obědem a šli vyzkoušet naše lyžařské
dovednosti. Do skupin jsme se rozdělili podle toho, jak kdo uměl
lyžovat. Každá skupina měla svého instruktora, kterými byli Horák
Martin, Šmíd Jaromír a Kráčmar Petr mladší. Vždy po večeři jsme
hráli zábavné hry, které pro nás připravili vedoucí. Každý den byl
lepší než ten předchozí, a proto bychom se tam rádi vrátili.
Žáci 7. třídy ZŠ Troubelice

Adopce na dálku – poděkování.
Projekt humanitární pomoci „Adopce na dálku - Haiti“ probíhá ve spolupráci s Arcidiecézní charitou v Olomouci, OÚ
Troubelice a ZŠ Troubelice již od roku 2009. Ve spolupráci s OÚ Troubelice naše škola sponzorovala dívku, nyní druhým
rokem je to chlapec – FRANZ PHILOGENE. „Adopce na dálku“ umožňuje dětem získat bezplatně základní vzdělání a
jsou do ní zařazeny děti z chudých rodin, které z finančních důvodů nemohou školu navštěvovat. Z ročního příspěvku
dárce, který činí 6500,- Kč, je dítěti hrazeno - školné, školní pomůcky, povinná školní uniforma, základní zdravotní péče a
jedno jídlo denně. Celý projekt bychom nezvládli bez pomoci a spolupráce občanů naší obce. A právě Vám děkujeme za
každý finanční příspěvek, kterým jste přispěli našemu projektu. V adventním čase, kdy se již po několikáté na Vás občany
obracíme, se Vaše srdce otevřela opravdu do široka a celkový příspěvek činil 5 000,- Kč! Z předchozích sbírek jsme měli
uložené peníze, a tak se nám podařilo požadovanou částku opět nashromáždit. Po uhrazení částky, kterou požaduje
ACHO, budou ostatní peníze uloženy v pokladně koordinátora Adopce na dálku, a budou použity v dalším období.
Podrobnosti o celém projektu naleznete na webových stránkách školy a u koordinátora projektu.
Mgr. Mahdalová Miroslava koordinátor projektu

Ozdravný pobyt třeťáků
V úterý 3. ledna 2017 jsme společně s našimi sedmáky vyrazili do
hor. Vesnička Hynčice pod Sušinou nás přivítala hromadou sněhu. Naše
třída se ubytovala v Penzionu Pod Zvonem a brzy po obědě jsme vyrazili
poznávat okolí. Silný horský vzduch jsme si pak dopřávali každý den
dopoledne i odpoledne. Závody ve slalomu, synchronizované jízdy,
sjezdy na čas, honba za Yettiho pokladem, návštěva vojenského bunkru
a další aktivity nás zahřívaly v mrazivém a větrném počasí. Večery patřily
hrám a zábavě. Užili jsme si Pyžamovou módní přehlídku, Horskou
hitparádu, hráli Pohádku o barevných královstvích, zvládli noční stezku
odvahy a nechyběla ani karnevalová diskotéka v maskách. V sobotu ráno jsme se s horami rozloučili a vrátili domů.
Chtěla bych touto cestou poděkovat majitelům našeho penzionu za velmi vstřícný přístup k dětem a v neposlední řadě
naší tetě z družiny, paní Jitce Chovanečkové za vynikající program a spolupráci na tomto pobytu.
Lenka Pavlíková, třídní učitelka

