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Finále Carusošou 2012
16. listopadu proběhl v kině Uničov již 14. ročník
pěvecké soutěže Carusošou aneb talent roku. Finálové
kolo tradičně proběhlo v krásně vyzdobeném sále,
celou soutěží tradičně
provázel výborný moderátor Radek Vincour a
v porotě zasedli zkušení hudebníci. Do finálového kola
byli z naší školy vybráni: Běla Kořalková a Mariana
Hájková s písničkou Saxana, Adéla Rabenseifnerová
s písní Slza z tváře padá a trio ve složení: Jiří Pluskal, Oldřich Pavlík a Roman Kobylka s písní
Slečna Závist. Již samotná účast ve finálovém kole byla velkým vítězstvím, protože finalisté byli
vybíráni z 90 nejlepších ve školních pěveckých kolech v celém
Uničovsku. Naši zpěváci neusnuli na vavřínech a cvičili své písně do
poslední chvíle. A výsledek? V kategorii mladších skupin získala
„naše“ Saxana první místo a Slečna Závist – mimochodem s vlastním
hudebním doprovodem ( housle, baskytara, kytara ) se v kategorii
starších skupin umístila také na prvním místě. Všichni finalisté získali
diplomy a hodnotné odměny.
Poděkování patří všem, kteří
takové velké soutěže organizují a
podporují v dětech zájem o zpěv a
hudbu, zejména pracovníkům DDM Uničov spolu s paní Jitkou
Šmídovou, laskavé porotě, doprovodné kapele Kornet, skvělému
moderátorovi a letos také starostům mikroregionu Uničovsko,
z nichž mnozí přišli osobně na soutěž fandit malým zpěvákům a
sponzorsky soutěž podpořili.
Lenka Pavlíková.

Orionflorbalcup - 2012
Ve středu 14.11. se zúčastnilo družstvo mladších žáků okrskového kola v Medlově. Naše
družstvo vybojovalo 3.místo, při vyrovnané bilanci zápasů- dvě vítězství, dvě porážky.
Výsledky našich mladých florbalistů byly následující: ZŠ Troubelice- ZŠ Uničov Pionýrů 3:2,
ZŠ Troubelice – Gymnázium Uničov 1:7, ZŠ Troubelice- ZŠ Uničov U Stadionu 2:3, ZŠ TroubeliceZŠ Medlov 8:1. Naše branky stříleli – O.Pavlík 5, P.Bartošek 4, J.Janíček a M.Urbášek 2, M.Kolář 1.
Reprezentovali nás- P.Díbala, L.Silný, P.Horváth, O.Pavlík, J.Janíček, P.Bartošek, T.Dušek,
M.Urbášek, M.Kolář.
Ve čtvrtek 15.11. se zúčastnili starší žáci okrskového kola v Uničově. Také starší žáci skončili
na 3. místě.Výsledky našeho družstva- ZŠ Troubelice – ZŠ Šumvald 2:0, ZŠ Troubelice – ZŠ Uničov
U Stadionu 1:4, ZŠ Troubelice- Gymnázium Uničov 2:1, ZŠ Troubelice- ZŠ Uničov Pionýrů 0:1.
Branky stříleli- R.Vyroubal a J.Pluskal 2, Z.Gábor 1.Asistence- P.Vician 2, O.Pavlík 1. Reprezentovali
nás- T.Kotraš, D.Dušek, J.Kux, M.Mucka, R.Kobylka, R.Vyroubal, J.Pluskal, O.Pavlík, P.Vician,
Z.Gábor, L.Weigel.
Děkujeme oběma týmům za příkladnou reprezentaci naší školy.
PaeDr.Pavel Labonek, trenér

Výtvarná soutěž Barevný podzim
Kromě zpěvu a florbalu se naši žáci zúčastnili i výtvarné soutěže Barevný podzim, kterou
organizuje Vila Tereza Uničov. Mezi oceněnými prácemi byly také dva výkresy naších žákyň, a to
Anežky Hájkové a Michaely Drlíkové. Jejich úspěšné práce si je možno prohlédnout ve Vile Tereze.
Oběma blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

A přece přišel!
Děti v mateřské i základní škole netrpělivě vyhlížely Mikuláše s jeho družinou. Byly hodné,
nezapomene na ně? Dočkaly se. Mikuláš nikoho nevynechal, pozdravil a obdaroval malé i veliké.
Členové divadélka Kašpárek i v tomto roce své poslání splnili. Děkujeme MUDr. Haně Bucherové za
finanční dar pro divadlo. Kd.

Exkurze
Žáci 6. třídy navštívili v pracovních činnostech pilu
v Troubelicích. Viděli, jak se zpracovává dřevo, jak se
suší a skladuje. Ve stolařské dílně se mohli podívat na
výrobky, které se zde vyrábí. Děkujeme panu Martinu
Dohnálkovi za vzorný výklad, který nám ke všemu podal.
T. Polák

Vedení školy přeje všem žákům, zaměstnancům, rodičům a sponzorům
příjemné prožití vánočních svátků a vydařený vstup do roku 2013 .

