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Halloween 2015
Halloween se slaví 31. října v anglicky mluvících zemích, odkud se jeho
tradice rozšířila
i k nám. Halloweenskou magickou atmosféru plnou zábavy a legrace zažili
letos všichni žáci naší školy v úterý 27. října před podzimními prázdninami. Již ráno přicházeli žáci do
školy v nejrůznějších maskách, během dopoledne vydlabávali dýně, připravovali dýňové pochoutky,
vyráběli svítilny, klobouky atd. Po obědě začala v tělocvičně Halloweenská party pro děti 1. stupně ve
strašidelných kostýmech, kterou uvedli žáci 5. a 4. třídy ukázkou anglických říkadel a písniček.
Potom děti soutěžily, hrály hry a tančily. Na závěr byli odměněni nejlepší tanečníci, nejkrásnější
masky a byly vyhodnoceny největší a nejkrásnější dýně. Po krátkém odpočinku a uklidnění jsme se
v hojném počtu sešli večer na školní zahradě, kde ve tmě svítily zdobené lampičky a vydlabané dýně.
Cílem tohoto projektového dne v rámci výuky anglického jazyka bylo, aby žáci získali
informace o svátku Halloween a porovnali jej s českou tradicí Dušiček.
Děkujeme firmě Tagros za sponzorský dar – jablka a všem ostatním za účast a spolupráci.
Soňa Kubíčková, Jitka Chovanečková, Pavla Nováková

Carusošou 2015
V pátek 13. listopadu v sále kina v Uničově proběhl již 17. ročník regionální pěvecké soutěže
Carusošou. Devítku našich finalistů tvořili jednak zkušené finálové hvězdy: Mariana Hájková, Denisa
Palíková, Ladislav Polách, ale také ti, kteří stáli na velkém podiu kina poprvé: Mikuláš Pik, Jan
Pospíšil, Eliška Aujeská, Nela Jeslíková, Lenka Hoffingerová a Nikol Macková. Tradičně krásně
vyzdobený sál letos diváci zaplnili k prasknutí a vytvořili úžasnou atmosféru soutěže. Moderátor
Radek Vincour a porota ve složení: Libor Gajer, Hana Malovaná a Martin Šafařík udržovali vysokou
úroveň celé akce.
Říká se, že pátek třináctého bývá den plný smůly, nám ale přinesl největší radost v historii této
soutěže: V kategorii sólista z prvního stupně získala Denisa Palíková 1. místo, v kategorii
sólista z druhého stupně získala Nela Jeslíková 1. místo a Nikol Macková získala 2. místo,
v kategorii skupiny 1. stupeň vybojovala nová začínající kapela Mlha ( Mikuláš Pik, Ladislav
Polách, Jan Pospíšil a Eliška Aujeská) skvělé 1. místo a v kategorii skupiny 2. stupeň získala
dvojice Mariana Hájková a Lenka Hoffingerová 2. místo.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem organizátorům soutěže, všem našim finalistům a
jejich rodinám a samozřejmě paní učitelce Blance Kunderové, která skvěle vedla naše fandící diváky.
Lenka Pavlíková

Think Blue. Cup. - florbalový turnaj pro 1. stupeň ZŠ
20. listopadu 2015 se zúčastnili naši mladí florbalisté
turnaje pěti družstev v Medlově.
Dosáhli těchto výsledků:
ZŠ Troubelice- ZŠ Svatoplukova Šternberk 2:4, ZŠ
Troubelice-ZŠ Příkazy 6:0,
ZŠ Troubelice-ZŠ Paseka 3:0 a ZŠ Troubelice-ZŠ
Medlov 3:0
Umístili se tak na druhém místě. Reprezentovali nás J.Vrzal, M.Kux,J.Drlík, L.Polách, A.Zámečník, J.Melicherík,
J.Kropáč, V.Polák a D.Vláčil.Nejlepším střelcem družstva
se stal Jan Drlík s 8 brankami, svojí hrou upoutal teprve
„třeťák“ David Vláčil.

Okrskové kolo ve florbalu- mladší žáci- - Medlov- 6.11.2015
V Medlově bojovala o postup do okresního finále jen tři družstva.
Naše výsledky: ZŠ Troubelice- ZŠ Medlov 11:1 a ZŠ Troubelice- ZŠ Pionýrů Uničov 1:2.
Reprezentovali nás:
brankáři- F. Aujeský, Z. Salvet, v poli pak hráli Š. Urbášek, M. Heralt, J. Adamica, J. Navrátil,
L. Vláčil, J. Unger a V. Stašák. Nejlepším hráčem byl Štěpán Urbášek, nejlepším střelcem pak Jan
Adamica se šesti brankami.
PaeDr. Pavel Labonek – trenér
Kromě výše uvedených akcí absolvovali naši žáci také plavecký výcvik, různé besedy, exkurze
do Loštic, svíčkárny v Olomouci, nebo do Miele v Uničově. Navštívili divadelní představení
v Šumperku, ekologický program ve Sluňákově či Scholaris v Olomouci. Vedení školy děkuje všem
organizátorům a Rodičovskému spolku za jejich přípravu a realizaci.

Na závěr nám dovolte popřát všem krásné Vánoce a hodně zdraví nejen do roku 2016.

