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Prvňáci v MŠ
Ve středu 1.prosince 2010 se prvňáčci vydali na
návštěvu do mateřské školy. Přivítání s paní ředitelkou a
paní učitelkou ze školky bylo velmi milé, stejně jako celá
návštěva. Nejprve jsme si společně, za kytarového
doprovodu, zazpívali známé vánoční písničky. Potom se
školáci pochlubili, jaké mají pěkné známky a ukázali
malým kamarádům svoje sešity a učebnice. Za odměnu
dostali všichni sladký perníček a také si pohráli
s oblíbenými hračkami. Děkujeme moc za pozvání a
těšíme se na další setkání.
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Ve čtvrtek 2. prosince 2010 se na Gymnaziu ve Šternberku konala konverzační soutěž
v anglickém jazyce. Projektové soutěže týmů se zúčastnili tři žáci osmé třídy Hana Lollková, Tereza
Klosová a Filip Weigel. Během 60 minut museli vytvořit projekt a připravit si jeho prezentaci.Téma
„Nakupování přes Internet“ zvládli velmi dobře a obsadili1. místo.Blahopřejeme.
Úspěch našich florbalistů
Okrskové kolo Orion Florbal Cup – starší žáci – Uničov – 23.11.2010.
Starší žáci se umístili opět na druhém místě, přestože
moc toužili po postupu do okresního finále. O jejich
druhém místě rozhodla jediná a velmi nešťastná prohra
s mužstvem ZŠ Pionýrů Uničov 0:1.
Výsledky našich starších žáků – ZŠ Troubelice –
Gymnázium Šternberk 3:3 / 2:1 sn. /, Gymnázium
Uničov 3:0, ZŠ a MŠ Medlov 7:0.
Naše družstvo tvořili – V.Slovák, P.Pospíšil, J.Dušek,
M.Andrlík, L.Zapletal, D.Šobota, B.Jambor,F.Axmann,
M.Jůzek.
O naše branky se podělili - L.Zapletal, M.Andrlík 6,
M.Jůzek 2, F.Axmann 1.
Okrskové kolo Orion Florbal Cup – mladší žáci – Medlov – 25.11.2010.
To, co se nepodařilo starším žákům, dokázali žáci
mladší. Naši mladší žáci zvítězili ve všech utkáních a
vybojovali tak postup mezi tři nejlepší družstva našeho
okresu.
Naše výsledky – ZŠ Troubelice – ZŠ a MŠ Medlov
12:0, Gymnázium Uničov 4:1, Gymnázium Šternberk 4:1,
ZŠ Šumvald 1:1 / 3:2 sn. /.
Složení našeho družstva – R.Vyroubal, J.Kux, T.Kotraš,
M.Mucka, L.Kaller, R.Strnadel, D.Smrček, K.Adamec,
O.Pavlík a R. Kobylka.
Finále vystříleli – J.Kux, L.Kaller 8 branek, D.Smrček 5,
R.Kobylka 2 a K.Adamec 1.

Okresní finále Orion Florbal Cup – mladší žáci – Olomouc – 2.12.2010.
Ve finále jsme našli opravdu vybranou společnost – florbalisty sportovní školy Heyrovského
Olomouc a reprezentanty „florbalové „ školy Demlova Olomouc. S oběma jsme se střetli dvakrát
s těmito výsledky – ZŠ Troubelice – ZŠ Heyrovského 1:2 a 3:6, ZŠ Troubelice – ZŠ Demlova 4:5 a
1:7. I přes tyto porážky je postavení na výsluní mezi třemi nejlepšími družstvy okresu výrazným
úspěchem našich mladých florbalistů.
Ve finále za nás stříleli – L.Kaller 3, J.Kux a D.Smrček 2, R.Strnadel a R.Vyroubal 1.
Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. Trenér PaeDr.Pavel Labonek
Návštěva Krajské hygienické stanice v Olomouci.
Ve čtvrtek 11. 11. 2010 navštívili žáci 9.
ročníku KHS Olomouc. Zúčastnili se
zajímavého projektu „Hrou proti AIDS“, kterou
organizovala KHS Olomouc ve spolupráci se
Státním zdravotním ústavem Praha, PdF UP
Olomouc a krajem Olomouc. Formou
prožitkové lekce se žáci pod vedením studentů
Pedagogické fakulty v Olomouci seznámili
s nebezpečím nevyléčitelné choroby 21.
století. Kromě této vzdělávací akce žáci
navštívili v rámci výuky Vv také Arcidiecézní
muzeum umění v Olomouci, kde si prohlédli
expozici Přemyslovského paláce.
Mahdalová Mir., vedoucí akce
Svatební odpoledne
Ve čtvrtek 11.11.2010 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. 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 a 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 za dřevěného kozlíka a
všem maminkám a babičkám za svatební cukroví.
Děkují šesťáci

Vedení školy přeje všem žákům, zaměstnancům, rodičům a sponzorům
příjemné prožití vánočních svátků a vydařený vstup do roku 2011 .

