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Exkurze PVE - přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
V pátek 30. září 2016 žáci 6. a 9. třídy
navštívili v rámci výuky fyziky a zeměpisu PVE
Dlouhé Stráně. Exkurze žákům přiblížila význam
naší největší přečerpávací vodní elektrárny pro
ekonomiku země a její pozitivní vliv na životní
prostředí. V informačním centru elektrárny jsme
zhlédli film o stavbě elektrárny a důležitosti využití
významného přírodního zdroje – vody. Prohlédli
jsme si podzemní část elektrárny – kavernu
(strojovnu) a obě nádrže. Zajímavou a názornou
formou získali žáci další poznatky k výuce, aniž
by museli sedět ve školních lavicích. Počasí nám
přálo, a tak cesta k horní nádrži byla příjemnou
projížďkou krásnou přírodou Jeseníků, a přímo od
horní nádrže se nám naskytl pohled na nejvyšší
horu Jeseníků – Praděd, chatu Ovčárnu, lázně
Jeseník a dohlédli jsme až na polská jezera
Nyskie a Otmuchowské.
Mahdalová Mir., vedoucí exkurze

Společný koncert Martina Šafaříka a žáků
ZŠ
4. října navštívil Troubelice zpěvák Martin Šafařík.
Rodák z Uničova, který jako jedenáctiletý zvítězil v televizním
pořadu Rozjezdy pro hvězdy a v roce 2013 byl nejvýraznějším
finalistou soutěže Superstar, se u nás představil v rámci svého
turné Viva La School Tour. Zpěv písniček prokládal
vyprávěním svých zážitků a doprovodil na kytaru zpěvačky
z naší školy. Videozánam těchto vystoupení bude zveřejněn
na konci turné na Martinově fanprofilu na facebooku a bude
tak možné hlasovat o nejlepší olomoucký talent tohoto turné.
Vítěz získá exkluzivní smlouvu na natočení společné písničky
v nahrávacím studiu. Držme palce a hlasujme pro naši Denisu
Palíkovou, Nelu Jeslíkovou, Lenku Hoffingerovou a Marianu Hájkovou, které na podiu před celou školou zazpívaly
vybrané písně. Chtěla bych touto cestou poděkovat deváťákům pod vedením pana učitele Tomáše Poláka, kteří připravili
sál Orlovny a pomohli tak připravit nevšední zážitek pro ostatní děti.
Lenka Pavlíková

Výchovný koncert
16. listopadu se v restauraci Hanačka konal výchovný koncert pro žáky naší školy. Skupina tří muzikantů
vystupujících pod názvem Hudba školám připravila mladším žákům program Lidová píseň. Známé i méně známé lidové
písničky v podání kytaristy Jiřího Válka se tu střídaly se zpěvem dětí, které se spontánně hlásily k mikrofonům. Občas se
množství vystupujících a diváků početně vyrovnávalo. Po krátké přestávce se před hudebníky usadili žáci druhého stupně
naší školy. Pro ně byl připraven program s názvem Filmové a muzikálové melodie. Ve vystoupení nechyběly hudební
hádanky i společný zpěv. Nakonec si žáci vytleskali ještě přídavek. Písní Tereza se muzikanti rozloučili s Troubelicemi a
my se těšíme někdy příště na další shledání. Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Ing. Pavlu Bartuňkovi a jeho
spolupracovníkům z restaurace Hanačka za mimořádně vstřícné jednání a přípravu sálu pro koncert. Lenka Pavlíková

Z florbalu
Na zkušené v Čajkaréně, Olomouc - 22. 11. 22016. Bez nejstarších hráčů z devátého ročníku jsme měli
minimální šanci na úspěch. Naše výsledky:
ZŠ Troubelice-Gymnázium Čajkovského Olomouc 2:3
ZŠ Troubelice-ZŠ Lutín 1: 7
ZŠ Troubelice-ZŠ Pionýrů Uničov 1:3
ZŠ Troubelice- ZŠ V.Týnec 1:1
Reprezentovali nás - Novák V., Aujeský F.- brankaři, dále hráli-Hoffinger T., Navrátil J., Urbášek Š., Adamica J.,
Stašák V., Heralt M., Unger J., Vláčil L. a Drlík J.
Školský pohár ve florbalu pro první stupeň ZŠ Libina - 22.11. 2016. Naše výsledky:
ZŠ Troubelice- ZŠ Medlov 2:1
ZŠ Troubelice- ZŠ Paseka 4:2
ZŠ Troubelice- ZŠ Dl. Loučka 8:5
ZŠ Troubelice- ZŠ Pionýrů Uničov 1:5
Střelci našich branek: Dušek J. 5, Vláčil D. 4, Heralt J. 3, Kráčmar D. 2, Melicherík J. 1
Reprezentovali nás - Svozil P. a Nevěřil L. v brance, dále hráli Melicherík J., Dušek J., Kráčmar D., Heralt J., Unzeitig
P., Unzeitig T., Vláčil D.
trenér Pavel Labonek

Hezké prožití vánočních svátků a zdraví v roce 2017 všem přejí žáci, učitelé a zaměstnanci ZŠ Troubelice.

