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Židovské tradice stále živé
Besedu o tradici a historii židovského státu prožili žáci 5. ročníku ZŠ Troubelice na sklonku
října. V rámci výuky šlo o vhodné doplnění tématiky pojetí odlišnosti a tolerance k menšinám. Besedu
interaktivní formou za použití audiovizuálních prostředků vedli
pozvaní hosté: pan Luděk Štipl a paní Zdena Míčová, zástupci
Židovské obce.V rámci dvouhodinového programu přiblížili
žákům problematiku židovství, zejména s odkazem na kulturní
a
historické souvislosti. Zaměřili se především na vznik
Židovského státu, jenž přiblížili poutavým a dětem
srozumitelným způsobem ve formě pověsti Svitek královny
Ester. Vládkyně dle báje zachránila židovský národ před
úklady rádce Hamana, jemuž nepopřál sluchu její královský
manžel Mordechaj. Na památku této události dodnes Židé
pojídají velmi chutné pečivo, tzv. Hamanovy uši. I tuto
pochoutku měli žáci možnost na besedě ochutnat.
V rámci pedagogického rozměru pak jde o jednu z rozmanitých forem zobrazení boje dobra
se zlem. Výše uvedený svitek současně posloužil i jako didaktická pomůcka, kdy textovou část bylo
třeba doplnit o výtvarné pojetí, do čehož se žáci s chutí pustili. V dalším průběhu se pak dověděli
informace o problémech a útrapách židovského národa v jeho historickém vývoji, důraz byl položen
zejména na jeho utrpení během 2. světové války.Vydařená beseda byla zakončena krátkou diskusí,
přičemž žákům byly zodpovězeny všechny dotazy.
V samotném závěru pak zazněla pozvánka na jarní návštěvu Úsova, kde se na téma volně
naváže formou soutěží a her.Poděkování zaslouží především pozvaní hosté, kteří se svého úkolu
zhostili velmi profesionálně a přiměřeně věku žáků. Současně chci vyjádřit díky i své žákyni Kateřině
Lollkové, jež toto setkání zprostředkovala.
Mgr. Jana Bukovjanová třídní učitelka

Medlovský cross
Dne 25.10.2011 uspořádala ZŠ Medlov v lesoparku „Medlovské skalky“ tradiční podzimní běh,
kterého se zúčastnilo sedm škol našeho regionu.
V celkovém hodnocení škol jsme obsadili 3. místo.
V soutěži jednotlivců se na druhém místě umístil
v kategorii mladších chlapců Z. Gábor a v kategorii
starších dívek H. Lollková. V téže kategorii
obsadila třetí místo Poučová P. Dále nás
reprezentovali Hejdová D., Bradová N., Jořenková
E., Pavlík O., Kux J., Kotrášová M., Jambor B.,
Pospíšil P. a Vyroubal R. Závody probíhaly za
vytrvalého deště. Všem žákům patří poděkování za
snahu a předvedené výkony.
Šmíd Jaromír – učitel TV

Svatební odpoledne
V úterý 8.11..2011 ve 12.30 začal netrpělivě očekávaný svatební obřad v šesté třídě. Ženich a
nevěsta hrdě pronesli své „ano“. Svatební hosté potleskem ocenili obřad v obřadní síni OÚ
Troubelice. Nechyběly tradiční svatební zvyky – kozlík s vozíkem, štípání polena, zametání rozbitého
talíře, svatební dar.A hostina se svatebním dortem, tancem a dobrou náladou dopadla také výborně.
Poděkování patří všem dospělým, kteří nám se svatbou pomáhali:
panu starostovi O. Plačkovi, paní M. Plačkové za dort, paní M. Urbáškové za půjčení šatů pro
nevěstu, panu V. Hulovi za hudební doprovod, rodině Pavlíkové za svatební hostinu v hostinci
U Kropáčů, paní M. Jamborové, M. Vyhnánkové a J. Kotrášové za „zadlíkačky „ s bílou kozičkou a
vozíkem, paní B. Motlíčkové za učesání nevěsty a všem maminkám a babičkám za svatební cukroví.
Děkují šesťáci

