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Rozsvícení
vánočního stromu školy

Úvod adventního podvečeru
patřil žákům 1. B a 9. B,
kteří pod vedením vyučujících M. Mondlové a
V. Lehečkové předvedli
divákům svou roztomilou
pohybovou kreaci Vánoční kapříci. Pokračoval dramatický soubor Dramaťák Ivy
Karasové s pohádkovým námětem
Čert ví proč, v němž si nejmenší
dramaťáčci připomněli včerejší
čertovský den slovem i hrou
na tělo. H. Jíňová vybrala při hudební výchově nejlepší zpěváky ze
7. B a 9. A a nacvičila píseň v angličtině So this is Christmas s doprovodem na CD. Na žádném rozsvěcování nechybí vystoupení
školní družiny, pro tentokrát si pod
vedením L. Malíkové a B. Desatové připravily děti školní družiny
několik koled doprovázených společnou recitací. Letošní advent je
opět bez sněhu, a tak si ho diváci
pouze představili za přispění tance
sněhuláků ve stylizovaných kostýmech od žáků 2. B, A, jenž vznikl
pod taktovkou J. Frčkové a J. Ondřejové. Paní zástupkyně Dana Toušlová zadala při hodině českého
jazyka žákům 6. A dramatizaci literárního textu z čítanky. Vznikl
tak postupem času divadelní vstup
do našeho programu s názvem
Pravda se nedá koupit. Vánoce
jsou na všech televizních programech věnovány pohádkám. Děti
z 8. B a paní učitelka A. Rückerová
s tím počítaly a připravily si pro
diváky hádanky s replikami známých pohádkových filmů. Při škole pracuje několik zájmových
kroužků, jedním z nich je soubor
mažoretek A. Rückerové. Děvčata
vystoupila se snivou taneční kreací
vloček, při níž zúročila svou pohy-

bovou průpravu z tréninků.
5. A patří ke třídám, kde
děti rády zpívají, a tak
nemohla tato třída při
rozsvěcování chybět.
Zazpívala píseň J. Suchého Purpura, na improvizovaném jevišti je
vystřídala 6. A se známou
skladbou Vánoce přicházejí. A pak
už nastal slavnostní okamžik rozsvícení, které spolu se žáky školy
odstartovala starostka města Vimperk paní Ing. J. Martanová.
Na závěr čekalo všechny diváky
překvapení. Poprvé byla veřejnosti
předvedena nová školní rocková
píseň, chcete-li hymna. Byla nahrána 22. 10. 2014 žáky školy a při
této příležitosti i naživo zpívaná.
Její rytmus rozproudil a rozpohyboval nejen žáky školy, ale i všechny přítomné. Nádhernou atmosféru doplnil i ohňostroj v závěru
skladby sestavený na hudbu panem
Mošnou. Potlesk a pochvalná slova diváků byla tím největším oceněním všem, kteří mají na letošním rozsvěcování vánočního stromu školy podíl. Účinkujícím žákům, garantovi letošního rozsvěcování paní učitelce Margit
Řeřichové, moderátorům akce
N. Pflanzerové a B. Kučerové, pedagogům, kteří s žáky nacvičoval,i
i správním zaměstnancům zajišťujícím technické zázemí. Ani tentokrát se akce neobešla bez podpory
Rady rodičů ZŠ TGM. Rodiče se
podíleli na organizaci celé akce
a zajišťovali občerstvení. Ozvučení
mělo na starost Tv studio Epigon.
Zkrátka 2. advent se pro naše
děti i vimperskou veřejnost vydařil. 
Mgr. Dagmar Rückerová,

ředitelka ZŠ TGM Vimperk

Vánoční přání
Milí žáci, vážení rodiče, milí spolupracovníci,
kolegové, vážení přátelé,
do nadcházejícího vánočního času Vám všem přeji
hodně klidu, rodinné pohody a radosti.
Ať se Vám v novém roce splní to, po čem Vaše srdce touží!
Ať naleznete sami v sobě pokoru, toleranci i vstřícnost k druhým!
Ať dokážete jít v ústrety lásce, kamarádství i přátelství!
Ať jste zdraví, spokojení i úspěšní!
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Za ZŠ TGM Vimperk Dagmar Rückerová,
ředitelka školy

Bezpečnost ve škole

Od tragédie na Střední škole
Žďár nad Sázavou zaměstnává zabezpečení školních budov všechny
pracovníky škol, jejich ředitele
i zřizovatele.
Zabezpečení v ZŠ TGM Vimperk
Pražská 167
• Budova je v době vyučování
uzavřena
• Návštěvy se dovnitř dostanou
po zazvonění (sborovna, údržba,
školní družiny, tělocvična, chodby)
• Při otevření budovy před začátkem vyučování, o velké přestávce a těsně po skončení vyučování je zajištěn dohled pracovníků
školy
• Pracovníci školy se u příchozích informují na účel návštěvy
Nová opatření
• Vstup do budovy pro zaměstnance školy na čipy
• Umístění kamery směřující
na vstup do budovy (plánujeme
přenos na monitory počítačů)
• Posílení dozorů
Prevence – posilování vědomí
školských pracovníků i žáků v oblasti soužití školy včetně posilování vlastního podílu na bezpečnosti
(vyhodnocení situace, vyhledání
pracovníka školy, žádost o pomoc)
Budova 1. máje 268
• Vchod u šaten a vchod z ulice
1. máje se uzavírá v 8 hodin, otevírá se po vyučování
• Dohled zaměstnanců školy
při otevřených vchodech
• Nejčastěji využívaný vchod
ze školního hřiště je opatřen čipy
• Návštěvy se do budovy dostanou po zazvonění (kanceláře, škol-

ní jídelna, sborovna, školní psycholog, školník
• Tento vchod se otevírá v 11
hodin pro cizí strávníky
• Od 11 hodin je v přízemí zajištěn dohled pracovníka školy
• Pracovník školy se informuje
na účel návštěvy příchozích
• Vchod u tělocvičny je po průchodu žáků uzamčen
Nová opatření
• Umístění
kamer,
jedna
u vchodu žáků do šaten, druhá
směřuje na vchod ze školního hřiště
• Obraz
kamer
přenesen
na monitory počítačů v kancelářích
• Posílení dozorů od 11 hodin
• Dohled pracovnic školní jídelny u vstupu do budovy při zásobování
• Umístění nového zvonku
u vchodu do tělocvičny
Prevence
Nikdo z nás si nepřeje, aby se
škola stala místem podobným vězení, ale místem, kam rodiče posílají své děti bez obav o jejich bezpečnost. Ministerstvo školství proto připravuje novou vyhlášku týkající se tohoto problému. Dá se
předpokládat, že bude obsahovat
pokyny v oblasti zabezpečení technického, pedagogického i v oblasti
prevence. Je jisté, že všechna tato
opatření budou představovat určité
zvýšení finančních prostředků.
Uvidíme, zda půjdou ze státního
rozpočtu, či budou ležet pouze
na bedrech zřizovatele.
Mgr. Dagmar Rückerová,
ředitelka ZŠ TGM Vimperk

Rekontrukce kulturní památky
V období podzimních prázdnin
pokračovala oprava školní budovy
Pražská 167. Tentokrát se jedná
o výměnu oken v suterénu budovy,
to znamená v šatnách, v kotelně
a ve vestibulu. Pro truhláře pana
Chrstoše byla výroba oken vskutku velmi náročná, ale zároveň zajímavá a prestižní práce. Nutno dodat, že se jí zhostil na výbornou.
Kromě oken s obloukovitou horní
částí vyrobil do vstupního portálu
i okna kulatá, vrcholem jeho řemeslného umění jsou dubové vstupní
dveře zavěšené na mohutných pantech. Dveře jsou opatřené odpovídajícím samozavíracím zařízením
a netradiční klikou. Vstup do bu-

Zdravá pětka

Od 1. do 12. prosince se
všichni žáci naší školy postupně
seznámili s tím, jak je možno
připravit jídlo tak, aby bylo chutné, ale zároveň i zdravé.

dovy bude umožněn prostřednictvím čipů, návštěvy se mohou i nadále ohlásit instalovanými domácími telefony a dálkovým otevíráním
z kanceláře, školních družin, sborovny, tělocvičny, prostoru údržby
na chodeb v 1. a 2. patře.
Tato rekonstrukce představuje
částku 543 145 Kč (vč. DPH), přičemž dotace z Ministerstva kultury
ČR na obnovu kulturních památek
činila 298 000 Kč. Díky péči samosprávy a pracovníků odboru investic MěÚ Vimperk je budova zase
o kousek blíž k novému kabátu.
Mgr. Dagmar Rückerová,
ředitelka ZŠ TGM Vimperk

Škola nanečisto
Je projekt, který má na naší škole již dlouhou tradici. Je určený
pro děti, které v září zahájí školní
docházku. Pro letošní školní rok
jsme připravili pět společných setkání. V listopadu navštívily děti
z mateřských škol žáky v prvních
třídách a v prosinci proběhlo odpolední setkání s názvem Zpíváme si,

kreslíme a cvičíme. V lednu bude
Příprava na zápis, v dubnu Návštěva a prohlídka hlavní budovy
1. máje a v květnu slavnostní Pasování na žáky ZŠ TGM. Veškeré informace k projektu jsou na nástěnkách v MŠ a na www.zstgmvimperk.cz.
Mgr. Dagmar Daňková

Tradiční projekt naší školy
ŠKOLA NANEČISTO byl v letošním roce zahájen v posledním týdnu měsíce listopadu.
První částí projektu byla návštěva 60 dětí – předškoláků
z vimperských mateřských škol.
V pondělí 24. listopadu nás navštívili předškoláčci z MŠ 1. máje,
druhý den budoucí školáci z MŠ
Klostermannova a návštěvní dny

zakončily děti z MŠ Mírová. Budoucí prvňáčci se seznámili se
školní budovou a podívali se
do prvních tříd, kde si vyzkoušeli
za pomoci svých kamarádů prvňáků „ jednu vyučovací hodinu nanečisto“. Během hodiny si procvičili
chování se ve třídě, barvy, počítání, držení psacího náčiní, uvolňovací cviky.
Mgr. Martina Mondlová

Informace výchovného poradce
I v letošním školním roce se
v 8. a 9. ročníku vyučuje předmět
Svět práce, který je zaměřený
na volbu povolání.
Žáci 8. ročníku navštíví v průběhu školního roku závod Rohde
a Schwarz, informační poradenské
středisko Úřadu práce v Prachaticích, kde budou informováni o situaci na trhu práce. V květnu si
budou moci vyzkoušet testy SCIO,
které se v současné době používají
jako testy pro přijímací řízení
na gymnázia.
Žáci 9. ročníku navštívili začátkem října burzu středních škol
Vzdělání a řemeslo na výstavišti
v Českých Budějovicích. Zde se
prezentují jednotlivé školy nejen
z našeho kraje, ale i z celé České
republiky. Žáci zde mohou získat
podrobné informace o studiu, mimoškolní činnosti, ubytování
a stravování na dané škole, které
jim poskytnou přímo žáci a vyučující. 19. 11. se konal poprvé
ve Vimperku Trh studijních příležitostí, kde se žáci i rodiče mohli
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informovat o studiu na středních
školách a odborných učilištích.
Byli zde přítomni i zástupci Úřadu
práce z Vimperka a Prachatic. Další informace mohou žáci získat
i v předmětu Svět práce. Od října
do ledna budou školu navštěvovat
zástupci a výchovní poradci středních škol z Vimperka, Volyně, Prachatic, Strakonic, Českých Budějovic.
21. 10. se konala schůzka rodičů vycházejících žáků. Rodiče byli
seznámeni s vyplňováním přihlášek na SŠ, s termíny podání přihlášek, se zápisovým lístkem a důležitá byla informace o práci s atlasem školství. V něm je možné najít
informace o jednotlivých středních
školách v celém Jihočeském kraji.
Slouží i k přesnému vyplnění přihlášky.
Všem žákům 9. ročníku přeji,
aby úspěšně vykonali přijímací
zkoušky, a aby byli přijati na vybranou střední školu.
vých. poradce pro II. stupeň ZŠ
Mgr. Martin Procházka

5. prosinec v Masaryčce

5. prosinec – den, kdy sv. Mikuláš se svou družinou andělů obchází děti a obdarovává je sladkostmi
a ovocem. Den, kdy se k této nebeské družině připojí i protipól
nebe – zástupci pekelné mocnosti,
kteří budí respekt i hrůzu a kterým
nehodné děti slibují svoje napravení.
I v Masaryčce tato tradice zakotvila. Žáci 9. tříd se vypravili
v maskách nebeských i čertovských mocností mezi děti na 1. stupeň ZŠ. Nutno dodat, že se na to
velmi důkladně připravili a vybavili. Mikuláši obou skupin důstoj-

ně hovořili, andělé byli líbezní,
utěšovali ty, kteří se báli, no a čerti? Byli strašidelní a bylo jich hodně. Deváťáci si zkrátka tento den
nenechali ujít, vždyť se na to osm
let těšili. Žáci v 1. – 4. třídách jim
předvedli svůj připravený malý
program, ti statečnější se nechali
od čertů ušpinit a největší hříšníci
slibovali polepšení. Na závěr byl
každý žák obdarován perníkem.
Dětí z 1. stupně, které tento den
zůstaly doma, nebylo mnoho. Většina si tento den, i když s trochou
strachu, chtěla užít.
Mgr. Dagmar Rückerová

Kyberkriminalita § § § §

@

V rámci vzdělávání pedagogů
v oblasti prevence rizikového
chování se dne 28. 8. 2014
uskutečnil
seminář
na téma Kyberkriminalita.
Přednášející
Ing. Petr Šmíd, ředitel
Portus Prachatice, seznámil pedagogický
sbor s pojmenováním
veškerých rizik virtuálního
světa s důrazem na mobilní
technologie (boom smartphonů),
sociální sítě (především Face-

book), počítačové hry, Google aplikace a formy rizikového chování
– kyberšikana, kyberstalking, webcam, trolling
apod., ochranu soukromí, rodičovskou kontrolu. Téma kyberkriminality je, v souvislosti s rozvojem technologií, velmi aktuální,
a proto je mu potřeba věnovat pozornost.
Mgr. Vladislava Lehečková

Bezproudí 5. 11. 2014

Vzdělání a řemeslo
Dne 2. 10. 2014 se na Výstavišti České Budějovice konal každoroční veletrh středních škol všech
úrovní, kterého se zúčastnili žáci
9. tříd. Součástí prezentace škol
byly ukázky odborného výcviku
např. kovářství, truhlářství, stavebních řemesel, oborů kuchař, číšník,
cukrář s ochutnávkou výrobků, kadeřnice, kosmetička, technologie
potravin atd. Žáci si mohli prohlédnout stánky škol, které se zabývají výukou speciálních oborů
jako je výroba hudebních nástrojů,
bižutérie, zbraní, ale i uměleckých

oborů sochařství, malířství, keramika, umělecké kovářství, truhlářství nebo klasických oborů elektrotechnických, lesnických, strojírenských. V nabídce veletrhu byly
také učební pomůcky, učebnice,
programy pro všechny stupně výuky. Rovněž nechyběly ukázky
vzdělávání dospělých, distančního
studia, rekvalifikace. Žáci a učitelé
získali ucelený přehled o všech typech střeních škol.
Mgr. Vladislava Lehečková
třídní učitelka 9. B

Setkání před Betlémem – tak zněl název hudebně divadelního představení Vítězslava Marčíka, které žáci 5. – 9. třídy navštívili v MěKS dne
4. 12. 2014. 		

Občané Vimperka jsou v poslední době často informováni
o výluce dodávky elektrické energie v jednotlivých ulicích z důvodu oprav a revizí prováděných firmou E-ON. Dne 5. 11. byla již
podruhé přerušena dodávka elektrického proudu v ulici 1. máje,
tedy i v budově naší základní školy. Jak jsme si poradili?
V rámci spolupráce se Střední
školou Vimperk v Nerudově ulici,
jež se týká podpory technického
vzdělávání, se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili ve dvou skupinách exkurze
do Prachatic a do Vodňan. V Prachaticích navštívila skupina 39
děvčat firmu VISHAY, kde se vyrábějí elektrotechnické součástky
(odpory do letadel, lokomotiv,…).
V prostorách střední školy obcházela děvčata jednotlivá stanoviště
a seznamovala se s obory výživový
poradce – kuchař, kadeřník – vizážista.
Druhá skupina (převážně chlapci) si prohlédla firmu Pöttinger
ve Vodňanech, jež se zabývá výrobou zemědělských strojů. Exkurze
byla zahájena prezentací firmy
s 350 zaměstnanci v zasedací místnosti, žákům bylo jako nadstandartní bonus podáno občerstvení
ve formě obložených chlebíčků
a nápojů. Poté pokračovala exkurze prohlídkou čtyř pavilónů výrobního objektu – montáž, lakovna,
svařovna, logistika, návštěva byla
zakončena prohlídkou venkovního
prostoru. Žáci naší školy se ve firmě seznámili vhodnou formou
a průvodním slovem paní Křížové
a pana Předoty, vedoucího výroby,
s výrobou zemědělských strojů,
které putují do celého světa.
Pro třídy 5. A a 5. B uspořádali
třídní učitelé sportovní den v přírodě. Připomněli si oblíbenou hru
„šipkovanou“, která je zavedla
do prostoru areálu Vodník prostřednictvím sestavených písmen
na různých místech cesty. Písmena
dala dohromady zvolání PÁŤÁCI
JSOU SUPER, jež bylo posláno
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na druhou stranu rybníka. Středeční dopoledne pokračovalo „bojovou hrou“ s několika stanovišti,
kde žáci prokázali své všeobecné
znalosti (matematický příklad, vymýšlení rýmů, vědomosti z přírody,…). Žáci soutěžili ve dvojicích
a všichni byli za svůj výkon odměněni. Přesto zveřejňujeme dvojici
nejúspěšnějších: Anežka Pavlásková – Lucie Vrtilková. Závěr dopoledne patřil opékání vuřtů.
ZŠ TGM pořádá pravidelně pro
žáky 6. ročníku projekt Naše město. Bezproudí jsme tentokrát využili k uspořádání projektu dříve
než v předchozích letech. Cílem
projektu je seznámení místních
žáků i žáků z okolí Vimperka s organizační strukturou MěÚ a činnostmi, které úřad města Vimperk
jako pověřené obce III. stupně vykonává. Žáci si prohlédli obřadní
síň, zasedací místnost, navštívili
prostory staré radnice a informační
centrum. Průvodci jim byli
Ing. Schörrerová a PhDr. Beneš
z odboru vnitřních věcí a odboru
školství. Projekt byl ukončen procházkou kolem některých historických památek města a křížové cesty.
Žáci 7. ročníku prožili tento den
v duchu již předvánočním. Pracovnice DDM Vimperk pro ně
ve svých prostorách připravili výrobu ozdob na vánoční stromeček.
Ze semínek různých rostlin vytvářeli žáci pod vedením paní Martanové a Kubišové netradiční ozdoby a z papírových čajových sáčků
vkusná přání. Vánoční stromek
s ozdobami od našich sedmáků
bude možné vidět na náměstí při
rozsvícení vánočního stromu města.
Den, kdy v budově naší školy
zůstaly žákovské lavice prázdné,
určitě nepovažujeme za promarněný. Všem našim partnerům ze SŠ
Vimperk, DDM Vimperk a MěÚ
Vimperk děkujeme za vstřícnost,
podporu a pomoc.
Mgr. Dagmar Rückerová

Jezero Laka
Dne 30. 9. 2014 se třídy 7. A
a 7. B zúčastnily exkurze na ledovcové jezero Laka.
Autobus zastavil na malém parkovišti. Šli jsme lesem, občas mýtinou.
Když jsme došli k jezeru, paní
učitelka nám vyprávěla o vzniku
ledovcových jezer a o ostatních ledovcových jezerech na Šumavě.

A hlavně o jezeru Laka, to je nejmenší a nejmělčí (3,6 m), ale jediné bez zásahu člověka. Poté nám
paní učitelka rozdala pracovní listy, kde byly jednoduché otázky
o ledovcových jezerech. Při odchodu jsme se zdrželi u odtoku,
který tekl z jezera. Součástí výletu
byla zastávka na Hůrce. Prohlédli
jsme si památné místo včetně kaple a pomníků.
Hezkému výletu přálo i počasí.
Adam Praizler, VII. A

Soumarský most

Dne 2. 10. 2014 absolvovaly třídy 5. A a 5. B pod vedením pí uč.
Hany Křížové poznávací přírodovědnou exkurzi na Soumarský
most- rašeliniště a sklárny Lenora.
Na rašeliništi děti poznávaly místní faunu i flóru nejen prakticky, ale
i teoreticky díky informacím a obrázkům na tabulích, které prohlíd-

kovou cestu doplňují. Rašeliniště Soumarský most prochází revitalizací, což je vidět
hlavně na opravených chodnících, přístupových cestách, odpočívadlech pro turisty, ale
hlavně a zejména na místní
přírodě a okolí.
Cestou ze Soumarského
mostu jsme se zastavili v Lenoře, kde děti viděly místní
vyhlášenou pec na chleba. Součástí byla i prohlídka Sklářského muzea, kde jsme se od majitelky obchodu dozvěděli mnoho zajímavých historických informací
o sklářské huti, práci sklářů i výrobě skla. Byla to zajímavá a nápaditá exkurze.
Mgr. Martina Koubová

Vesmírná expedice 5. A

Víla Laka
Byl jeden vodník,
ten kořen jed.
Víla Laka nad tím kroutila hlavou:
„Proč si na něj dáváš med?“
Bačkoru po něm hodila,

až z jezera vypadla
a sovu se stromu shodila.
Jako odškodné peníz dostala,
aby si novou bačkoru koupila.
žáci 7.A

Exkurze synagoga Čkyně
Ve dnech 16. 10. 2014 a 21. 10.
2014 se zúčastnili žáci 9. A, B exkurze do zrekonstruované čkyňské
synagogy. Klasicistní synagoga
ve Čkyních byla postavena v r.
1828 a místní židovská náboženská obec zanikla na konci 19. st.
Hlavní sál nabízí expozici zaniklé
synagogy Jižních Čech a slouží
jako koncertní sál s vynikající
akustikou. Bývalá ženská galerie
slouží dnes jako výtvarná galerie.
Zimní modlitebna skrývá zrestau-

rovanou původní tóru, největší poklad synagogy. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou kulturněhistorické památky – čkyňského židovského hřbitova. Byl založen koncem 17. st. a pohřbívalo se zde až
do roku 1942. Cílem exkurze bylo
seznámit se s regionálními dějinami židovství a poznat kulturní dědictví našeho kraje. Děkujeme pracovníkům synagogy za poutavé
vyprávění a provedení synagogou.
Žáci 9. A, B

Šumava česky, bez hrubic a hezky
Program nesoucí tento název
nabídl NPŠ ve svých informačních
periodikách. ZŠ TGM neváhala
a o pořad projevila zájem. Novinku, kterou v NPŠ představil pan
Stanislav Čtvrtník, absolvovaly třídy 7. A, 8. A a 8. B. Pan Čtvrtník
zabrousil se žáky do historie ČR,
připomněl např. vliv germánských
jazyků na náš jazyk. V dalším bodě
byli žáci seznámeni s lidovou mluvou Šumavy. Pomocí pracovních
desek třídy přiřazovaly již nepoužívaná šumavská slova k obrázkům, o kterých si mysleli, že by
nejlépe zachycovaly význam slov.
Dále chlapci a děvčata vyhledávali
na mapách Šumavy osady, města,
řeky, obce obsahující např. název

Petr Podskalský z naší třídy se
zúčastnil v letošním roce soutěže
„Expedice vesmír“ a svým projektem se dostal až do semifinále, které proběhlo v Plzni. Na jeho účast
v této soutěži navazovala nabídka
účasti v soutěži pro školní kolektivy s názvem „Prozkoumej vesmír“. Petrovi se podařilo třídu zapojit a začalo se pracovat na projektu osídlení Měsíce. Po zpracování projektu se musela vybrat posádka expedice ve složení dvou
pilotů – Jan Vavřík a Marie Kukačková, technikem se stal Vítek
Fleischmann a vědeckými pracov-

níky expedice jsou Petr Podskalský a Anežka Pavlásková. Expedice na Měsíc nese název Pátá fáze
Měsíce. Po dokončení projektu,
jeho doladění, doplnění o nákresy,
časový rozvrh jednotlivých etap
osídlení Měsíce a plán technického
zajištění, jsme jej odeslali pořadateli soutěže, časopisu ABC. Pokud
by náš projekt v konkurenci ostatních uspěl, vyhráli bychom létání
v Skydive aréně Praha pro celou
naši třídu. Držte nám prosím palce.
Anežka Pavlásková, 5. A,
Petr Podskalský 5. A

Klášterec –
Záchranná stanice pro ohrožená zvířata
Ve středu 24. září jsme byli žáci
6. A a 6. B v záchranné stanici
Klášterec. Viděli jsme tam sovici
sněžnou, káně lesní, strakapouda,
straku, havrana Alexe, rysa ostrovida, motáka – dravce, poštolku
obecnou, holuba poštovního. Kromě toho jsme se dověděli, co
máme dělat, když nalezneme poraněné zvíře. Pak jsme se podívali

živočicha, křestní jméno, kladnou
vlastnost atd. Šlo o to, aby si všichni uvědomili, z čeho jsou šumavské místní názvy nejčastěji utvořeny. Následovalo vyhledávání rostlin a živočichů v atlasech. Tyto
rostliny a živočichové v sobě ukrývali nějaký pravopisný jev – i/y,
krátké/dlouhé samohlásky apod.
Na závěr pan Čtvrtník podal žákům informace o spisovatelích, jejichž jména jsou spjata se Šumavou. Připomněl např. Mistra Jana
Husa, Františka Ladislava Čelakovského, Karla Klostermanna
atd.
Děkujeme ze pěkně připravený
program.
Mgr. Alžběta Rückerová
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do mikroskopů, kde jsme pozorovali křídla motýla, mouchy a dalších živočichů. Viděli jsme operační sál a sklad s krmením.
Průvodkyně byla příjemná
a milá, provedla nás po celé záchranné stanici. Exkurze se nám
líbila.
Jiří Půbal, 6.A

Košícek

Září:
• závody v cyklokrosu
• dopravní výchova 4. třídy
• orientační běh B. Lada
• Natur Vision
• exkurze Klášterec 6. třídy
• beseda v městské knihovně
3. třídy
• přespolní běh Vodník
• zahájeno 10 lekcí plavání pro
3. a 4. třídy
• exkurze jezero Laka – 7. třídy
Říjen:
• exkurze Vzdělání a řemeslo
9. třídy
• exkurze Soumarský most
5. třídy
• minifotbal st. žáci
• přespolní běh – krajské kolo
• exkurze synanoga Čkyně –
9. třídy
• škola v nahrávacím studiu
multikino Plzeň – 6. B, 8. B

Listopad:
•	Městská knihovna – 5. A, 6. B
• sálová kopaná
• projekt Naše město
• beseda o 1. světové válce
•	MěKS – pohádky
• Den veteránů – 5. třídy
• florbal – mladší žáci
• programy NPŠ
• pracovní dílny DDM
• exkurze multikino č. Budějovice – 7. třídy
• exkurze Planetárium Praha –
9. třídy
• trh studijních příležitostí –
9. třídy
• florbal – 1. – 5. třídy
Prosinec:
•	Zdravá pětka – program pro
1. – 9. třídy
•	MěKS – Setkání před Betlémem – 5. – 9. třídy
•	Mikulášská nadílka
• Rozsvícení vánočního stromu
• exkurze Mladá Boleslav – automobilka – 8. třídy

Exkurze do multikina CineStar
v Českých Budějovicích
Dne 18. 11. 2014 se třídy 7. A
a třída 7. B společně shromáždily
před školou. Když přijel autobus,
tak se do něj obě třídy nasoukaly
a jelo se. Cesta trvala asi jednu hodinu. V Českých Budějovicíchjsme
vystoupili před kinem a zamířili
do sálu. Před začátkem filmu jsme
si mohli koupit občerstvení.
Když jsme měli nakoupeno,

film mohl začít. „Strážci galaxie“,
tak se film jmenoval, trval celé dvě
hodiny a myslím, že se všem moc
líbil. Promítalo se ve 3D sále a tím
byl zážitek umocněn. Po skončení
promítání jsme měli asi půl hodinky rozchod v obchodním centru
Čtyři Dvory a jeli jsme zpět
do Vimperka.
Anna Hanžlová, 7.A

Beseda se spisovatelkou
Ivonou Březinovou

Ve středu 24. září 2014 po festivalových filmech o zvířatech a přírodě Natur Vision nás čekala v čítárně knihovny beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Její
knížky jsou oblíbené a čtenáři si je
mohou půjčit ve vimperské
knihovně. Žáci z 3. tříd se na besedu moc těšili, protože s knihami
spisovatelky Březinové se už
v knihovně dříve seznámili. Některé děti si přinesly její knihu
z domu, jiné ji zakoupily po besedě a nechaly si ji spisovatelkou podepsat. Autorka píše pohádky
a příběhy pro malé i větší čtenáře,
píše knihy pro děti a mládež všech
věkových kategorií a nejrůznějších
žánrů. Za své publikace získala
mnoho ocenění. Paní Březinová je
původním povolání učitelka češtiny a dějepisu. Po několikaletém
působení na katedře bohemistiky
se stala spisovatelkou z povolání.
Její prvotinou je dětská knížka Zrcátko pro Markétu a od té doby
napsala spoustu knih.

Během besedy jsme se blíže seznámili s veselým leporelem Psi,
psi, psi o povoláních a posláních
psů. Co všechno pejskové umějí,
děti objevily ve verších a obrázcích. Poznaly tradiční i nové úkoly,
které někteří chlupatí kamarádi vykonávají. Poznaly lavinového, policejního, ovčáckého, hlídacího,
vodícího, asistenčního, záchranářského, mysliveckého či tanečního
psa. Velmi poučné bylo i povídání
o další knize Lentilka pro dědu
Edu. Děti velmi pozorně poslouchaly příběh rodiny, ve které žije
pradědeček Eda, který trpí Alzheimerovou nemocí. Knížka malým
čtenářům zábavně a nenásilně pomůže v nahlížení na tuto nemoc
a v umění s takto nemocnými lidmi
jednat.
Beseda s paní Ivonou Březinovou nám rychle uběhla a byla velmi zajímavá. A my už se těšíme
na další besedu v knihovně.
Mgr. Iva Karasová

Projekt 1/9 již začal…..

Každý rok před Pizzerií Marco staví Městské lesy Vimperk na začátku
adventu dřevěný betlém. Letos se při této první předvánoční akci představili žáci naší školy a zazpívali několik koled.

Organizace školního roku 2014–15
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014
a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna
2015.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.
• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Prachatice
stanoveny v termínu 9. 2. – 15. 2. 2015.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek
3. dubna 2015.
• Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.
• Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.

Žáci 1. B a 9. B začali tradiční
Projekt 1/9 přípravami na společné
vystoupení při Rozsvícení vánočního stromečku ZŠ TGM, pro které vyrobili deváťáci mladším kamarádům rekvizity – papírové
ryby.
Dalším pokračováním projektu
byla návštěva v pátek 28. 11., kdy
přišli deváťáci poprvé svoje prvňáčky navštívit. Strávili společně
dvě příjemné vyučovací hodiny.
Deváťáci si „zopakovali“ Slabikář
a nacvičili s dětmi čtení nového
textu a poté jim pomohli se psaním
velkého psacího P. V druhé hodině

proběhl nácvik společného vystoupení a zbyla i chvilička popovídat
si nad učebnicí ČJS. Nadšení
z práce a setkání bylo vidět
na obou stranách.
Další částí projektu byl rukodělný program DDM Vimperk,
kterého se prvňáci zúčastnili společně se svými staršími kamarády.
Prvňáčci si za pomoci deváťáků
vlastnoručně upekli a vyzdobili
medové perníčky a ani starší nebyli ochuzeni o tvoření a každý si
domů odnesl vyzdobený perníček.
Mgr. V. Lehečková,
Mgr. M. Mondlová

Návštěva Cinestaru Plzeň
Třídy 8. B a 6. B navštívily
31. 10. 2014 společně multikino
v Plzni. Žáci zhlédli film Let’s
dance all in.
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Film trval 1,5 hodiny a poté následoval rozchod na občerstvení
v Olympii v Plzni.
Mgr. Alžběta Rückerová

.
í

Škola v nahrávacím studiu
Dne 22. 10. 2014 se celá naše
škola zúčastnila akce s názvem
Škola v nahrávacím studiu. Paní
Michaela Dlouhá nám složila
vlastní školní hymnu a my jsme ji
přišli do MěKS ve Vimperku nazpívat. Inspiraci pro hymnu hledala paní Dlouhá na našich webových stránkách. Tento originální
text nám vždy nejprve po řádcích
zazpívala, my jsme ho pak několi-

krát opakovali. Když ukázala prsty
předem domluvený symbol, věděli
jsme, že pan producent Tomáš Marek bude již tuto variantu nahrávat.
Nahrávání bylo velmi obtížné, ale
užili jsme si při něm spoustu legrace.
Byl to pro nás nezapomenutelný a jedinečný zážitek.
Veronika Hodoušková,
Adéla Psotková – 8. B

Spolupráce s DDM ve Vimperku
Koncem kalendářního roku se
žáci prvního stupně opět zúčastnili
několika akcí ve vimperském
domě dětí. První, druhé a páté ročníky pekly perníčky. Třeťáci zase
vytvořili v pracovní dílně pěkné
keramické výrobky. Pro páté třídy
byla připravena výroba obrázku.

Ze školní družiny

Všechny programy probíhají
v prostorách DDM, jsou velmi
pečlivě připraveny a děti mají tuto
činnost ve velké oblibě. Děkujeme
pracovnicím domu dětí za spolupráci a těšíme se na další společné
akce. 
Mgr. Jana Frčková,

Mgr. Jitka Ondřejová

i
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Výroba vánočních ozdob
Dne 5. 11. jsme byli se třídou
VII. A a VII. B v DDM Vimperk.
Nejprve jsme vyráběli ozdoby
na vánoční stromek z luštěnin, které jsme lepili na kartónový kroužek. Na konci nám na něho paní
vedoucí přilepila tavnou pistolí
šňůrku na zavěšení. Následovala
svačina. Potom jsme se vystřídali

s druhou třídou, která šla vyrábět
to co my. My jsme šli vyrábět papírové přání pomocí malých poskládaných trojúhelníčků. Trojúhelníčky jsme poskládali ve tvaru hvězdy
na barevný papír. Paní vedoucí se
výrobky moc líbily, proto nás
chválila. Rozloučili jsme se a odešli. 
Adam Praizler VII.A

Vánoční stromek 7. A a 7.B
Spolek vimperských šermířů
Berit ve spolupráci s odborem
školství, kultury a cestovního ruchu města Vimperk chtěli oživit
vánoční aktivity ve Vimperku
a vyhlásili netradiční soutěž
ve zdobení vánočního stromku.
Za naši školu se do soutěže přihlásili žáci sedmých tříd. Snažili se
zachovat původní staročeské způsoby zdobení vánočních stromků,
a proto používali materiály, které
bývaly kdysi snadno dostupné jako
sláma, jablíčka, plody a semena,
včelí plásty nebo perníčky. Ozdoby tvořili v DDM pod vedením
paní Jitky Martanové. Na kartonu

jsou nalepené nejrůznější druhy
luštěnin, semen a obilovin. Perníčky žáci pekli a zdobili v hodinách
přípravy pokrmů pod vedením
třídní učitelky 7. B Heleny Jíňové
a výrobu svíček a ozdob z včelích
plástů si vzala na starost třídní učitelka 7. A Bohumila Sellnerová.
Pak už jen ti nejšikovnější vytvořili z pšeničné slámy hvězdu na špičku stromu, pověsili čerstvá jablíčka a stromeček byl hotov. Aby žáci
trošku přiblížili zimní a vánoční
atmosféru, postříkali jsme stromeček umělým sněhem.
Mgr. Helena Jíňová

V letošním školním roce se
do školní družiny přihlásilo 113
dětí, o 10 dětí více než v loňském
roce. Děti jsou rozděleny do 4 skupin, jsou pod dozorem 6 pedagogických pracovníků.
Zázemím pro děti, které navštěvují školní družinu, jsou prostorné,
v tomto roce zrekonstruované třídy
v přízemí budovy školy v parku.
Školní družina je otevřena od
6.00 do 8.00 hodin a po vyučování
od 11.30 do 16.15 hodin. Do školní družiny jsou žáci přihlášeni
k pravidelné docházce formou zápisního lístku. Zápisní lístky rozdáváme ve třídách při zahájení nového školního roku a seznamujeme děti a rodiče se základními informacemi o školní družině.
Školní družina zajišťuje pro děti
především pobyt venku, relaxaci
po denní výuce, rekreační a tělovýchovné činnosti a činnosti zájmové. Pobyt venku trávíme
na hřišti a na travnatém pozemku
u hlavní budovy školy, na školní
zahradě, nebo na dopravním hřišti
u školy v parku, kde máme k dispozici 16 koloběžek a 2 jízdní
kola. Při nepříznivém počasí využíváme tělocvičnu, kde hrajeme
míčové hry a závodíme. Máme
také možnost využívat školní

Kroužky
v letošním školním roce byly
od října otevřeny tyto kroužky:
V rámci školní družiny děti navštěvují kroužek Jaroslava Foglara, který vede pí vychovatelka Vladyková a pro velký zájem má děti
rozděleny na dvě skupiny, dále se
žáci zapojili do kroužku dovedných rukou pod vedením pí vych.
Iglerové, do pěveckého kroužku,
který vede paní vychovatelka Malíková a nově jsme otevřeli dva
sportovně zaměřené kroužky pod
vedením paní učitelky Hrůšové –
sportovní kroužek a kroužek bruslení, který je rovněž pro velký zájem rozdělen na dvě skupiny.
Velkou tradici na škole má
kroužek mažoretek. Dvě skupiny
nejmladších mažoretek vede paní
ředitelka Rückerová, nejstarší ma-
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knihovnu a počítačovou učebnu.
Při školní družině mohou děti navštěvovat pěvecký kroužek, kroužek dovedných rukou, kroužek Jaroslava Foglara, sportovní kroužek
a nově otevřený kroužek bruslení.
Kroužek Jaroslava Foglara navštěvují děti ve dvou skupinách, v pondělí děti z 2. a 3. třídy a v pátek
děti z 1. třídy. Na školní zahradě
a nebo v arboretu plní úkoly tajemného Rikitana a oddávají se dobrodružným hrám. Stejně velký zájem
projevily děti o nový kroužek bruslení. V úterý se těší na 13. hodinu
žáci ze 3. a 4. tříd a ve středu sportovci z 1. a 2. tříd a vyrážejí s paní
učitelkou Hrůšovou na zimní stadion, kde si osvojují jízdu vpřed,
jízdu mezi kužely a hrají různé hry
na ledě.
Každý měsíc podnikáme s dětmi nějakou větší akci – jednou
byla např. návštěva Městské
knihovny, Mikulášské odpoledne,
dětský karneval, Den matek
v MěKS, návštěva zámeckého muzea, beseda s městskou policií …
Ve školní družině děti získají
nové znalosti a dovednosti, ale především utuží své kamarádské vztahy, naučí se tolerovat jeden druhého, ale také držet při sobě, když je
potřeba.
Za školní družinu
Lenka Malíková
žoretky školy pracují pod vedením
paní učitelky A. Rückerové. Další
skupinu vede paní učitelka Kubíčková.
V oblasti sportovní zde máme
otevřen kroužek basketu a kroužek
snowboardingu, které vede p. učitel Bejček, dále kroužek volejbalu
pod vedením paní učitelky Hudečkové a nejmladší lyžaře vede
v kroužku Skiraple paní učitelka
Mondlová a Hudečková.
Žáci jsou také zapojeni v některých nepovinných předmětech –
je to Dramaťák, pod vedením pí uč.
Karasové a dále ruský jazyk, který
vyučuje paní učitelka Pánová.
Nabídka kroužků a nepovinných předmětů byla širší, ale některé kroužky nebyly pro malý zájem žáků otevřeny.
Mgr. Dana Toušlová

Kroužek lyžování – Skiraple

Tanec sněhuláků – vystoupení na 2. adventní neděli, 2. A a B

Orientační běh
První sportovní akcí 1. stupně
byl orientační běh v Borových Ladách konaný dne 18. 9. 2014. Naši
školu reprezentovalo šest hlídek.
Hlídky byly složené vždy z jedné
dívky a jednoho chlapce.
V první kategorii jsme si vybojovali stříbrnou medaili – dvojice

Karolína Hrůšová a Hynek Steinbach.
A ve třetí kategorii se nám vedlo ještě lépe. Anežka Pavlásková
a Martin Matoušek získali zlato.
Všem účastníkům děkujeme
za vzornou reprezentaci školy
a medailistům GRATULUJEME !
Petra Hrůšová

Plavání 3. a 4. tříd
I letos žáci 3. a 4. tříd jezdili
na plavecký výcvik do bazénu
ve Volarech. Povinný plavecký
kurz je v osnovách tělesné výchovy pro 3. a 4. ročník. Žáci absolvují deset lekcí, jsou rozděleni
do čtyř skupin podle plavecké dovednosti. Škola financuje lekce,
žáci si platí jízdné – autobus. Ze
třetích tříd plavalo 39 žáků (jezdili

Seniorky Klapeto
Seniorky trénují od září 2014
dvakrát až třikrát týdně. Děvčata se
v září představila na Memoriálu
Jiřího Necida v Olomouci, v říjnu
absolvovalo několik mažoretek
školení v oblasti cheerleadingu.
Na konci listopadu zástupkyně
týmu Alice Grulichová a Natálie
Uhříčková vystoupily na Memoriálu J. Landové. Na Mikuláše pro-

v úterý), ze 4. tříd 35 žáků (jezdili
ve čtvrtek). Bohužel ne vždy jel
plný počet žáků.
Volarský plavecký bazén je
po rekonstrukci a je to tam velmi
pěkné. Doufám, že si všichni žáci
užili plavání. Snad i ti, pro které
plavání není až tak příjemným zážitkem.
Mgr. Margit Řeřichová
běhlo v tělocvičně ZŠ TGM společné soustředění kadetek a seniorek Klapeto, které bylo zaměřeno
na práci s pom pomy. Seniorky
nechyběly ani na Rozsvícení stromu před ZŠ TGM.
Soubor se již také pilně připravuje na novou soutěžní sezónu.
Děvčata trénují nové prvky, vymýšlejí nové sestavy. Nebudou zahálet ani o vánočních prázdninách.
Mgr. Alžběta Rückerová

V letošním školním roce se
do kroužku lyžování naší školy
přihlásilo téměř 50 dětí nejen
z naší školy. Sportují ve třech skupinách. Nejmladší – předškoláci
a žáci prvního ročníku trénují pod
vedením Evy Daverné a Jany Hudečkové. Starším dětem ze 2. a 3.
ročníku se věnují Martina Mondlová a Alena Hojdarová. O nejstarší
děti ze 4. a 5. tříd se stará Eva Jedličková a Jakub Mondl.
Všechny skupiny mají za sebou
poctivou podzimní přípravu, kde
se děti společně s trenérkami a trenérem věnovaly všeobecnému rozvoji pohybových schopností, dovedností, pohybovým hrám, základům atletiky, gymnastiky, sportovních her atd. V rámci tréninků se
zúčastnily seriálu běžeckých a inline závodů na Vodníku, pořádaných Ski klubem Šumava pod ná-

zvem 5 x Vimperkem TAM – SEM,
Běhu do vrchu Vodník, Lyžařského
krosu na Hajné Hoře a běžeckého
závodu Na Kuřidle ve Strakonicích.
Skiraplátka jsou na začátku
zimní sezony a netrpělivě čekají
na sněhové vločky, aby mohla
obout lyže a vyřádit se na sněhu.
Hodně sněhových vloček, radosti ze sportování a úspěšný rok
2015 !
Za Ski klub Šumava M. Mondlová

Florbal 2014/2015
Ve středu 12. 11. 2014 se naše
družstvo 6. a 7. tříd zúčastnilo okrskového kola ve florbale. Kluci
obsadili druhé místo a postupují
do okresního kola.
Ve čtvrtek 20. 11. 2014 se naše
družstvo ve složení Lucie Eignerová, Lukáš Krejčí, Jan Paletář, Jan
Vavřík, Martin Matoušek, Vítek

Dvořák, David Chalupný, Jan Pek,
Tomáš Mauric zúčastnilo okresního kola turnaje Think Blue. Cup.
ve Vimperku. Družstvo si vedlo
náramně a odnášejí si vítězství
a postup do krajského kola. Oběma
družstvům gratulujeme a do dalších bojů držíme palce!!!
Petra Hrůšová

Florbal a halová kopaná
Podzimní část sportovní sezóny
na naší škole probíhá ve znamení
soutěží v kolektivních sportech.
Nejlepší výsledky zaznamenala
družstva mladších žáků (6. +
7. třídy). Chlapci postoupili
do okresního kola ve florbalu, kde
získali 2. místo hned za výběrem

favorita ze ZŠ Smetanova Vimperk.
Ve Vlachově Březí se uskutečnil okresní turnaj v halové kopané
mladších žáků. Naši se v napěchované konkurenci neztratili a obsadili slušné 4. místo.
Mgr. Josef Bejček

Snowboarding

mě toho jsou pro ně připraveny
závody na Zadově – paralelní snb
slalom, snowboardcross, slope style, snb slalom, big air. Ti nejlepší
z našeho klubu pojedou reprezentovat naši republiku na mistrovství
světa juniorů do Číny a na evropskou olympiádu mládeže do Rakouska.
SK Snowriders, který snowboarding na naší škole zaštiťuje,
má před sebou pořádnou porci práce. Doufejme, že se následující sezóna vydaří, a to bez úrazů a s velkou porcí sněhu.Mgr. Josef Bejček

Zimní sezóna, ač to tak zatím
nevypadá, klepe důrazně na dveře.
Snowboarďáci na naší škole se zatím připravují na suchu, ale již
brzo, pokud napadne sníh, odjedou
15. prosince na své první soustředění na Zadov. Další sousko je
čeká 4. ledna na Kubově Huti.
Na konci ledna bude následovat
soustředění na rakouském Hochfichtu, na konci února na šumavský Špičák a na konci března –
na závěr sezóny – Dachstein. Kro-

Krajské kolo v přespolním běhu
14. října 2014 v Jindřichově
Hradci bylo krásné počasí. Družstvo starších žáků naší školy
ve složení Tischler, Vachuta, Řehoř, Červený, Šraděja, Jošt předvedlo v nabitém startovním poli
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vynikající výkon. V parku u řeky
Nežárky, kde se závod konal, získali 2. místo jen těsně za postupující domácí školou a o pár bodíků
jim tak unikl postup na republikové finále!
Mgr. Josef Bejček

Redakční rada:
Mgr. Alžběta Rückerová – šéfredaktorka, Mgr .Dagmar Rückerové – ředitelka školy, Mgr. Dana Toušlová – zástupkyně ředitelky, Mgr. Dagmar Daňková – vedoucí odloučeného pracoviště Pražská 167, Mgr. Martina Koubová
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Více na:
www.zstgmvimperk.cz

