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Carusošou 2011
Stejně jako v předchozích letech,
tak i letos se v listopadu konalo finálové
kolo pěvecké soutěže Carusošou.
Organizátor celé soutěže Dům dětí a
mládeže v Uničově připravil pro své
soutěžící naprosto profesionální
podmínky a výsledek tohoto 13. ročníku
stál za to. Ve středu 16. listopadu se ve
vyzdobeném sále uničovského kina
sešla skupina finalistů, kteří si pod
vedením doprovodné kapely Kornet
vyzkoušeli mikrofony a před desátou
hodinou už sál začali naplňovat diváci.
Z Troubelic přijely dva autobusy perfektně připravených a stále povzbuzujících diváků, kteří byli
vybaveni transparenty i mávátky. Soutěž mohla začít.
V kategorii sólových zpěváků za naši školu vystoupili Roman Kobylka s písní Zafúkané,
kterou doprovodil na housle a Lenka Kučeráková s písní Ty víš, jaký to je, známou ze seriálu
Ošklivka Katka. Oba podali vynikající výkon a získali to nejlepší ocenění: Lenka: 1. místo, Roman:2.
místo a naši diváci málem zbourali sál. V kategorii pěveckých skupin za naši školu bojovali: Lubomír
Smrček a Oldřich Pavlík s písničkou Růže z Texasu,Tereza Ewingerová a Nikola Ševčíková s písní
Spomal', Adéla Kauerová a Zdeňka Vojáčková s písní Nechte zvony znít a Jakub Dušek s Hanou
Lollkovou zpívali píseň Jahody mražený. Atmosféra byla úžasná, porota nadšená, výkony zpěváků
vynikající. A výsledek? V konkurenci uničovských škol a zpěváků z Pňovic se podařilo Adéle se
Zdeňkou získat třetí místo a Hanka s Kubou, kteří svým výkonem strhli celý sál a roztančili i porotu,
získali místo druhé. Naše škola jako jediná obsadila i kategorii pro zpívající rodiče s dětmi a všichni
měli možnost slyšet písničku Romance pro kočku, jejímž autorem byl pan Hájek doprovázející na
kytaru svou dceru-zpěvačku Marianu Hájkovou. Vynikající výkon ocenili diváci bouřlivým potleskem.
Velice děkuji všem, kteří se na soutěži podíleli, protože dětem dali zážitek, na který se
nezapomíná, zejména hlavní organizátorce celé soutěže paní Jitce Šmídové.
Lenka Pavlíková

Orionflorbalcup 2011
V pondělí 14.11. se zúčastnili naši starší žáci okrskového kola, které se hrálo ve Sportovní hale
Gymnázia Uničov. Hrálo se ve dvou tříčlenných skupinách, ze kterých postupovaly první dva týmy do
semifinále. Naše družstvo po bojácném výkonu dvakrát svým soupeřům podlehlo, a tím vypadlo
z další hry. Naše výsledky – ZŠ Troubelice – Gymnázium Uničiv 1:3, ZŠ Troubelice – ZŠ Dlouhá
Loučka 1:2.
Reprezentovali nás – V.Hanák, T.Kotraš, P.Pospíšil, J.Dušek, J.Kux, J.Kotraš, L.Kaller,
R.Vyroubal, J.Kamler, B.Jambor, D.Smrček, M.Mucka.
Ve středu 16.11. hráli mladší žáci tentokrát v Medlově. Turnaje se zúčastnilo pět družstev a hrálo
se systémem každý s každým. Naši mladí florbalisté jedenkrát zvítězili a čtyřikrát odešli poraženi.
Tento tým však podal velmi bojovný výkon a byl každému soupeři vyrovnaným protivníkem. Naše

výsledky – ZŠ Troubelice – ZŠ Medlov 5:1, ZŠ Troubelice – Gymnázium Uničov 1:3, ZŠ Troubelice –
ZŠ Pionýrů 3:4, ZŠ Troubelice – ZŠ Šumvald 2:4. Naše branky stříleli – Z. Gábor 5,
O. Pavlík 3, L. Weigel 2, J. Pluskal 1.
Reprezentovali nás – E. Nantl, L. Silný, J. Maitner, J. Pluskal, L. Weigel, D. Zajaroš, R. Kobylka,
O. Pavlík, Z. Gábor a P. Horváth.

Konverzační soutěž v angličtině
Ve čtvrtek 1.12.2011 se tříčlenné družstvo sestavené ze žáků 9. třídy Hanky Lollkové, Terezy
Klosové a Filipa Weigela zúčastnilo konverzační projektové soutěže v anglickém jazyce na Gymnaziu
ve Šternberku. V konkurenci dalších dvanácti družstev zvítězili nejdříve ve své skupině a celkově
obsadili druhé místo. Gratulujeme jim k úspěchu.

Recitační soutěž
Školní kolo recitační soutěže proběhlo 22.11.2011. Zúčastnilo se 24 recitátorů. Výkony
soutěžících byly velmi vyrovnané a rozhodnout o vítězi nebylo vůbec jednoduché. Všechny recitátory
chválíme a vítězům blahopřejeme. Ve své kategorii vyhráli: Lukáš Pšeja, Mariana Hájková, Roman
Kobylka, Petra Poučová.

Plavání
Deset týdnů výuky plavání uplynulo jako voda a my máme mokrá vysvědčení s velkými
jedničkami. Hurá!

Vedení školy přeje všem žákům, zaměstnancům, rodičům a sponzorům
příjemné prožití vánočních svátků a vydařený vstup do roku 2012 .

