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Výchovný koncert
Říjen jsme zahájili výchovným koncertem. Zatímco v loňském roce se nám představili skvělí
muzikanti z řad našich žáků, letos jsme na podiu Orlovny přivítali pravé profesionály. Do Troubelic
přijela známá bubenická kapela Jumping Drums z Olomouce. Frontman tohoto sdružení Ivo
Batoušek naprosto svérázným způsobem celou akci uváděl a výklad prokládal originálními
skladbami, které hrál spolu se svými dvěma kolegy. Výklad o historii bicích nástrojů, vystoupení žáků
na podiu, společné bubnování a zpívání vytvořilo jedinečnou show, která v závěru přitáhla k podiu
všechny diváky.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za pomoc s přípravou sálu panu Mikuškovi, panu řediteli a
kolegům- paní učitelce Mahdalové, paní učitelce Kubíčkové, paní vychovatelce Pickové a panu učiteli
Polákovi. Za pěkné fotky k akci děkuji žáku osmé třídy Antonínu Pekrovi. Těšíme se na další pěkná
vystoupení v Troubelicích.
Lenka Pavlíková

Finále Carusošou 2014
Tradičně krásně vyzdobený sál přivítal diváky 16. ročníku
regionální pěvecké soutěže Carusošou. Do soutěže se letos
přihlásilo 146 mladých zpěváků a do finále bylo vybráno 24.
Samotná účast ve finále byla nemalým vítězstvím, kterým se
mohou pochlubit žáci naší školy.
Jsou to: Denisa Palíková, Kamila Urbánková, Josef Prener,
Jana Kappelová, Ladislav Polách z mladších žáků.
V kategorii starších pak soutěžily: Michaela Fréharová, Adéla
Sýkorová, Mariana Hájková a Barbora Langmanová.
Atmosféru soutěže vytvářely fandící týmy ze škol v Uničově,
Dlouhé Loučce, Šumvaldu a Troubelic pod taktovkou skvělého
moderátora Radka Vincoura. Odborná porota opět neměla
lehkou práci. Pro naši školu vyhrál letos v kategorii mladších
sólistů
1. místo Ladislav Polách s písní Honky tonky blues, 2. místo
v kategorii starších sólistů získala Barbora Langmanová za
píseň Věřím Andělům, 2. místo v kategorii mladších skupin
vyzpívaly Kamila Urbánková a Denisa Palíková s písní Rebelka
a 3. místo získala dvojice Adéla Sýkorová a Michaela Fréharová
za písničku Měls mě vůbec rád. Ještě jednou blahopřejeme!
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dospělým, kteří se podíleli na organizaci této krásné
akce a vyzvat všechny malé i velké zpěváky k účasti na dalším kole v roce 2015.
Lenka Pavlíková
RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Školní kolo recitační soutěže proběhlo 30.10. 2014. Zúčastnilo se 33 recitátorů ze všech tříd naší
školy ( jen prvňáčci letos chyběli).Výkony soutěžících byly velmi vyrovnané a rozhodnout o vítězi
nebylo vůbec jednoduché. Vítězové postoupili na recitační soutěž, kterou pořádá Gymnázium
v Uničově. Žákyně sedmé třídy, Mariana Hájková, se soutěže zúčastnila se svojí vlastní básní.
Podzim
Mariana Hájková

Když začne listí žloutnout
a padat ze stromů,
květiny náhle vadnou
a hle, podzim je tu .

Blátivé kaluže po dešti
žádné neštěstí nevěští.
Jen si dobrý pozor dejte
kalužím se vyhýbejte.

Vítr vane po kopcích
děti pouští draky ,
jde odsud slyšet samý smích
a draků jsou tu mraky.

Někdy vysvitne sluníčkosic né moc, jen maličko,
vysuší blátivé kaluže
a zvířátkům z pelechu pomůže.

Když dopadnou deště kapky
a slunce nesvítí,
není důvod dělat smutky
a být nevlídný.

Podzim, sic je mokro, chladno
ale i slunko u všechvšudy ,
skrývá též mnoho nádherného,
buďme rádi, že jsme tady ....

Školský Think Blue cup ve florbalu- 4.a 5.tř.-ZŠ Medlov – 13.11.2014
ZŠ Troubelice- ZŠ Paseka 2:1, ZŠ Troubelice- ZŠ Paseka 4:1, ZŠ Troubelice- ZŠ Medlov 3:1
ZŠ Troubelice- ZŠ Medlov 1:1
Vítězíme a postupujeme do dalšího kola v Prostějově-15.1.2015. Naše branky stříleli- J.Drlík 7,
M.Mrákava, A.Zámečník, L.Polách 1.
Reprezentovali nás- L.Vláčil-brankář, M.Heralt- kapitán, K.Plačková, M.Mrákava, V.Stašák,
J.Unger, J.Drlík, J.Pospíšil, L.Polách, A.Zámečník.
Florbalový turnaj starších žáků-Gymnázium Uničov-19.11.2014
Výsledky ve skupině-ZŠ Troubelice-ZŠ Šumvald 3:0, ZŠ Troubelice-ZŠ U Stadionu 1:1
boj o finále- ZŠ Troubelice-Gymnázium Uničov 0:1,
boj o 3.místo-ZŠ Troubelice- ZŠ Pionýrů Uničov 2:2 / 2:3 PN po nájezdech /
Naše branky stříleli-P.Bartošek a O.Pavlík 2,J.Janíček a T.Dušek 1. Reprezentovali násJar.Navrátil a J.Kotraš-brankáři, L.Silný, M.Urbášek, P.Horváth- obránci, O.Pavlík, P.Bartošekkapitán, J.Janíček, Š.Urbášek, T.Dušek, Jak.Navrátil- útočníci.
Vynikající bojovnost, dobré výkony, těsné výsledky stačily jen na čtvrté místo.
Florbalový turnaj mladších žáků- ZŠ Medlov- 21.11.2014
Naše výsledky- ZŠ Troubelice- ZŠ Medlov 1:6, ZŠ Troubelice- ZŠ Pionýrů Uničov 3:4
ZŠ Troubelice- ZŠ U Stadionu Uničov 0:8, ZŠ Troubelice- Gymnázium Uničov 0:6.
Naše branky stříleli-Š.Urbášek 3, J.Navrátil 1. Reprezentovali nás- F.Aujeský a Z.Salvet- brankáři,
Š.Urbášek, M.Heralt, J.Navrátil, D.Schneider, D.Metlík, T.Horváth, J.Adamica, J.Drlík.
S vynikajícími soupeři získávali naši o rok mladší hráči cenné zkušenosti.
Trenér PaeDr. Pavel Labonek

Medlovský cross
Dne 23.10.2014 uspořádala ZŠ a MŠ Medlov v lesoparku Medlovské skalky již 11. ročník
tradičního přespolního běhu, kterého se zúčastnilo devět škol. V celkovém hodnocení škol jsme
obsadili 7. místo. Vítězem se stalo Gymnázium Uničov před ZŠ Uničov U Stadionu. V soutěži
jednotlivců skončila v kategorii mladších dívek na 3. místě Kostelná Marie. Naši školu dále
reprezentovali Hájková M., Fréharová M., Urbášek Š., Macoun T., Fiala O., Pavlík O., Janíček J.,
Pekr A., Langmannová B., Urbášková V. a Ganiecová S. Závody probíhaly za chladného počasí na
náročné trati. Všem žákům patří poděkování za snahu a předvedené výkony.
Šmíd Jaromír – učitel TV

