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2. adventní neděle 4. 12. 2016

Slýcháme, že adventní čas by
neměl být věnován pouze úklidu,
pečení a shánění dárků. Jsme nabádáni, abychom se zastavili, rozjímali a věnovali se těm, které
máme rádi. Vyslyšeli jsme tento
hlas 2. adventní neděli 4. 12. 2016
a spolu s dětmi a jejich rodiči
jsme prožili příjemné předvánoční zastavení zakončené rozsvícením vánočního stromu školy.
Naše dárky nebyly převázané
lesklou stužkou, ale byly připravované s láskou, nadšením a touhou být při tom. Úvodní slova
spolu s rozsvícením dvou svíček
na adventním věnci patřila ředitelce Dagmar Rückerové a starostce města Vimperk Jaroslavě
Martanové.
Prvním dárkem byly vánoční
koledy žáků 1. a 9. A, které v rámci projektu spolupráce 1. a 9. tříd
připravily paní učitelky J. Ondřejová a B. Sellnerová. Zpěváky
poté vystřídal roztomilý taneček
2. AB v choreografii I. Karasové
a D. Daňkové. Andělé jsou bytosti, jež nás chrání, vedou naše kroky a podporují naši sílu a energii.
Na školním prostranství se jich
objevilo najednou 26. Ve své taneční kreaci pod vedením
M. Mondlové a K. Hromkové,
třídních učitelek třetích tříd, si
vysloužili vřelý potlesk diváků.
Advent je také čas, kdy myslíme na ty, kteří potřebují naši pomoc. Právě proto našla své místo
v adventním programu sbírka pro
opuštěná zvířata. Odměny pro
přispěvatele byly vyrobeny dětmi
při hodinách pracovní výchovy
a ve školní družině za odborného
vedení H. Jíňové, A. Klausové
a A. Iglerové. Program pokračoval pěveckým a recitačním vystoupením dětí ze školní družiny,

Číslo

vystřídalo je vtipné ztvárnění
oslav Vánoc jiných ras a národů.
Vzniklo ve 4. B pod vedením
L. Kohoutové.
Vánoce a pohádky patří neodmyslitelně k sobě a jejich sledování láká děti i dospělé. A tak si
6. A se svou třídní učitelkou A.
Rückerovou připravila typické
dialogy známých pohádek a divákům je šikovně předložila jako
hádanky. Dramaťák I. Karasové
nechybí při žádné akci ZŠ TGM.
Letos položily děti ve své scénce
na misku vah peklo a nebe, přičemž zaujaly publikum svou bezprostředností a přirozeností. Že
školený hlas a dětský pěvecký
projev spolu ladí, to dokázal pan
M. Sečanský spolu s dětmi ze 7. B
v písni Z hor zní zvon, tento vstup
vznikl pod taktovkou manželů
Toušlových.
Že je škola základ života,
o tom nás přesvědčovali svým vystoupením žáci 9. B pod vedením
D. Rückerové. Nechali se inspirovat známým prvorepublikovým
filmem ze studentského prostředí
a připojili zamyšlení na téma devítka. Do programu předvánočního zastavení přispěl také nově
vzniklý pěvecký školní sbor pod
vedením H. Jíňové. A capella zazpíval několik písní s vánoční tematikou a významnou měrou
podpořil slavnostní adventní atmosféru.
Překvapením 2. adventní neděle byla závěrečná píseň Purpura v podání pedagogického sboru
za klavírního předtočeného doprovodu učitele ZUŠ Vimperk
Jana Tláskala. Pedagogové poté
rozsvítili vánoční strom a odstartovali zároveň dárek Rady ZŠ
TGM dětem – slavnostní ohňostroj (zajistil pan Mošna).

V mrazivém počasí 2. adventní
neděle diváci rádi využili nabídky
teplých nápojů a občerstvení připravené rodiči žáků. Děkujeme,
že si našli čas a podpořili tímto
způsobem kulturní program rozsvícení vánočního stromu. Garantem celé akce byla paní učitelka Martina Mondlová, ozvučení
zajišťovalo studio Epigon. V ne-

poslední řadě uvádím jména dětí,
které se zhostily moderování celé
akce. Na jednotlivých vstupech
prokázaly velkou šikovnost, pohotovost i chuť: E. Ollé, A. Košnarová, T. Venclíková, V. Bartušková, J. Kunc. Mnohokrát děkujeme všem účinkujícím, učitelům,
správním zaměstnancům, rodičům i divákům!
D. Rückerová

Milí žáci, vážení pedagogové,
vážení rodiče, vážení přátelé, přeji
Vám příjemné prožití vánočních
svátků, hodně pohody, radosti
z dárků, zimních radovánek
a kupu sváteční nálady v kruhu
rodinném. Ať jsou všechny sváteč-

ní dny provázeny příjemnými zážitky a ať si každá z nás dokáže
uvědomit, jak je důležité mít kolem sebe své nejbližší. Všechno
krásné většinou závisí na každém
z nás. Šťastné a veselé Vánoce! 

Dagmar Rückerová
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Informace výchovného poradce

Čertovská družina na 1. stupni

Organizace školního roku 2016/2017
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna
2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince
2016 a skončí v pondělí 2. ledna
2017. Vyučování začne v úterý
3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Prachatice stanoveny v termínu od
27. února do 5. března 2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna
a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017
do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve
školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Charitativní sbírka
V rámci Rozsvícení stromu
u ZŠ TGM byla vyhlášena charitativní sbírka pro opuštěná zvířata z Vimperka a okolí. Žáci od
pondělí 5. 12. do pátku 9. 12. 2016
mohli do školy přinášet deky, granule, pamlsky, konzervy atd.
a také peníze. O výběr všeho potřebného se starali někteří žáci
z 6. A. Materiální pomoc (deky,

konzervy atd.) a finanční příspěvek 4 073 Kč byly předány zástupkyni odboru životního prostředí
paní Marii Hejlkové, která má
opuštěná zvířata na starosti.
Děkujeme všem, kteří přispěli.
Jsme rádi, že jim není život opuštěných zvířat lhostejný.
Mgr. Alžběta Rückerová

Zápisy

do prvního ročníku základních škol
pro šk. rok 2017/2018
proběhnou ve dnech
21.-22. dubna 2017

Ředitelský volný den
22. prosince 2016
V případě zájmu bude v provozu
školní družina a jídelna

V letošním školním roce proběhla novelizace školského zákona o přijímacím řízení na střední
školy. Novinkou je konání jednotné povinné přijímací zkoušky
z matematiky a českého jazyka.
Tato zkouška se nekoná pouze
u oborů s talentovou zkouškou.
Žákům při přípravě na přijímací
zkoušky pomáhají vyučující českého jazyka a matematiky. U oborů s talentovou zkouškou vyučující hudební, výtvarné a tělesné
výchovy.
Na volbu povolání je zaměřen
v 8. a 9. ročníku předmět Svět
práce. V rámci výuky navštívili
žáky se svou prezentací studijních oborů zástupci Střední školy
a Jazykové školy Volyně a Střední
průmyslové školy a SOŠ řemesel
a služeb Strakonice.
Dne 3. října Jihočeská hospodářská komora společně s Úřadem práce Prachatice připravila
třetí ročník prezentace středních
škol a středních odborných škol
v Městském kulturním středisku
Vimperk. Burzu navštívili žáci

devátých ročníků, pro které je
volba povolání v letošním školním roce aktuální. Žáci využili
odborné konzultace se zástupci
středních škol, prohlédli si praktické ukázky jednotlivých učebních oborů. Další velmi přínosnou akci Představení řemesel
připravila 7. října Střední škola
Vimperk. Učni této školy předvedli ukázky jednotlivých řemesel. Dne 23. listopadu jsme navštívili výstavu Vzdělání a řemeslo
v Českých Budějovicích. V adventním čase jsme si prohlédli
Střední průmyslovou školu ve
Volyni, která pro nás připravila
Den s obnovitelnými zdroji energie.
Nezbývá než popřát všem vycházejícím
žáků
uváženou
a šťastnou volbu při výběru dalšího vzdělávání, úspěšné vykonání
přijímacích zkoušek a následné
přijetí do vybraného studijního
programu.
Pavla Nováková,
výchovná poradkyně

Rada ZŠ TGM Vimpek, z. s.
V tomto kalendářním roce došlo k výrazné změně v Radě rodičů. Protože všechna takováto
sdružení musela být k 1. 1. 2016
přeměněna na spolek se zápisem
u krajského soudu, došlo ke změně i v našem sdružení rodičů.
Spolek nese název Rada ZŠ TGM
Vimperk, z. s., má nové stanovy
a ke změně došlo i v obsazení
spolku. Současným předsedou
spolku je p. Pavel Bílek, výbor
tvoří další čtyři členové, což je
místopředsedkyně paní Dagmar
Rückerová, pokladní paní Hana
Smolová a dalšími členy výboru
jsou paní Jiřina Vrtilková a paní
Dana Toušlová.
V minulém školním roce Rada
neorganizovala ples školy, neboť
nedošlo se ZUŠ ke shodě v některých záležitostech plesu. Po jednání se zástupci ZUŠ bylo dohodnuto, že v letošním školním roce
se ples dechovky a mažoretek
bude opět organizovat společně.
Již byl stanoven termín plesu na
soboru 18. března 2017.
Členové rady se aktivně zapo-

jili do organizace 2. adventní neděle, další jejich aktivní práce
spočívá právě v přípravě plesu.
Příspěvek na Radu činí v letošním roce 120 Kč. Z těchto peněz
se dětem každoročně hradí: odměny za soutěže, které škola pořádá, cestovné za účast na okresních a vyšších kolech soutěží,
příspěvek pro 9. třídy, školní turnaje, příspěvek na dopravu na lyžařský kurz pro 7. třídy, zakoupení dárků na zápis a na školu nanečisto, příspěvek na akce jednotlivých tříd, příspěvek na další akce,
kterých se škola účastní.
Věříme, že spolupráce s novým spolkem bude probíhat přinejmenším na takové úrovni, jako
byla spolupráce se členy Rady rodičů. Závěrem bych chtěla poděkovat všem bývalým členům Rady
za práci, kterou v této škole odvedli, a členům nového spolku
přeji, ať mají hodně elánu a chuti
podporovat aktivity, které naše
škola organizuje.
Mgr. Dana Toušlová

Projekt Škola nanečisto 2016/2017
Na letošní školní rok jsme opět
naplánovali pět setkání. První
máme již za sebou. V prosinci navštívili budoucí školáci kamarády
v prvních třídách. Další setkání
bude v únoru – Zpíváme si,
kreslíme a cvičíme, v březnu –
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Prohlídka hlavní budovy 1. máje, v dubnu – Příprava na zápis
a v květnu tradiční Pasování na
žáky ZŠ TGM. Všechny informace k projektu jsou na www stránkách školy a na nástěnkách v MŠ.
Dagmar Daňková

Projektový den 7. ročníku

Jak na úspěch a neúspěch

Dne 22. a 24. 11. jsme pro žáky
7. ročníku organizovali projektový den v dílně a v kuchyni. Žáci
rozděleni na dvě poloviny strávili
celé vyučování v dílně, resp. v kuchyňce. S paní učitelkou Helenou
Jíňovou děti pekly a posléze zdobily vánoční perníčky a vánoční
sušenky. I s provoněným vzduchem vše zabalily a nazdobily do
celofánových pytlíčků s tím, že se
prodávaly při slavnosti rozsvícení
vánočního stromu na druhou adventní neděli. Výtěžek z této práce žáků bude věnován na péči
o opuštěná zvířátka. Samozřejmě,
že zbylo na ochutnání pekařům
i rodičům doma.
V dílně zase děti zkoušely pod

vedením p. učitele Jiřího Toušla,
a to velice úspěšně, vyrobit korpus na adventní věnec z březových větviček, ozdobit jej jedlovým chvojím a přinesenými ozdobičkami. Děti si vyrobily věneček nejen pro sebe domů. Těmito
výrobky jsme přispěli také k vánoční výzdobě školy, každý návštěvník může například na vchodových dveřích do obou budov
vidět zavěšený adventní věnec,
který vznikl jejich rukama. I tato
práce byla provázena výraznou
vůní Vánoc.
Všechny děti byly tak zabrané
do díla, že byly téměř překvapené, že už vyučování skončilo.
Mgr. H. Jíňová, Mgr. J. Toušl

Adaptační kurz 6. tříd

obou tříd pracovali společně. Eva
Oulická koncipovala tento program do přírody. Žáci po obědě
vyrazili na tříhodinovou procházku, při níž měly děti plnit nejrůznější aktivity související s rašeliništěm. Běhaly, skládaly, doplňovaly, poznávaly rostliny, vysvětlovaly si vznik rašeliniště atd. Cílem
procházky byla Jezerní slať.
Po návratu na ubytovnu se žáci
posilnili večeří a následoval večerní program. Při něm si děvčata
a chlapci zasportovali, zasoutěžili
a také předvedli scénky, které si
měli v daném čase nacvičit.
Výukový program pokračoval
i v úterý dopoledne. Třídy si zde
prohodily témata, která probíhala
v pondělím dopoledním bloku.
Vše velmi rychle uteklo. Jak to
tak u příjemným věcí bývá. Děkujeme SEV Horská Kvilda za skvěle
připravený adaptační kurz.
Mgr. Alžběta Rückerová

Nově vzniklé třídy 6. A a 6. B
jely utužit svůj kolektiv na adaptační kurz. Ten se konal ve dnech
26. – 27. 9. 2016 na Horské Kvildě. Zázemí poskytlo Středisko
environmentální výchovy Horská
Kvilda, které spadá pod NPŠ.
Program adaptačního kurzu byl
zaměřen na šumavskou přírodu
a její zvířecí obyvatele. Lektorkou
kurzu byla paní Eva Oulická
a lektorem pan Petr Nagy.
Po ranním příjezdu na Kvildu
byli žáci rozděleni do dvou skupin. 6. A se svou třídní učitelkou
A. Rückerovou strávila příjemné
dvě hodinky s programem nazvaným Jelen a jeho bratranci. 6. B
s učitelkou Pavlou Novákovou
získala ve stejný čas nové poznatky o savcích na Šumavě.
Odpolední program nesl název Tajemné rašeliniště a žáci

Už se jistě rozkřiklo, že škola
nabízí žákům řadu možností
podpory při zvládání školních nároků. Vedle možnosti docházet
na tzv. přípravu na vyučování, což
je prostor posílení studijních návyků a pro procvičení látky probírané při vyučování, nabízí škola
žákům 6. – 9. tříd také možnost
docházet na tzv. přípravu na zvyšování úspěšnosti a zvládání neúspěchu, což je prostor pro sdílení
nepříjemných zážitků spojených
s neúspěchem a hledání způsobů,
jak tyto nepříjemné zážitky zvládat, ale především pro budování
schopností neúspěchu předcházet.
Tato skupina se schází ve středu po obědě od 13.45 do 14.30

a v současné době se v ní kromě
osmáků potkávají děti ze všech
druhostupňových ročníků. Nejčastěji je řeč o vztazích ve třídě,
oblíbených i obávaných vyučujících a o tom, jak se školní úspěchy a neúspěchy řeší doma v rodinách. Naposledy jsme mluvili
také o různých typech osobnosti
a o tom, že s někým zkrátka vyjdeme lépe a s někým hůře.
Účastníci tak mohou sdílet své
starosti s ostatními, získat od
nich jiný náhled na věc a také
druhým svůj náhled nabídnout.
Skupina je otevřená, takže je
možné se k ní kdykoli připojit
jako nováček.
Bc. et Bc. Zuzana Bláhová,
asistent pedagoga

Kroužky a nepovinné předměty
Škola se snaží nabízet svým žákům pestrou paletu kroužků. Některé z nich nebyly pro malý zájem otevřeny, ale od října jsou
žáci zapojeni v těchto kroužcích:
Základy pohybové výchovy ,
který vede pí řed. D. Rückerová
a pracuje s děvčaty ve třech skupinách.
Kroužek mažoretek pod vedením pí uč. A. Rückerové
Kroužek volejbalu, který vede
pí uč. J. Hudečková
Kroužek počítačové grafiky –
vedoucím je p. uč. Frencl a pracuje se žáky ve dvou skupinách
Při školní družině děti navštěvují kroužek dovedných rukou
pod vedením pí vychovatelky
A. Klausové, dále pěvecký kroužek, který vede paní vychovatelka
L. Malíková. Velký zájem žáci
projevili o kroužek bruslení
a o sportovní kroužek, které vede
paní uč. P. Hrůšová
Dlouholetou tradici má na

škole také nepovinný předmět
Dramaťák, do kterého jsou zapojeny děti z prvního stupně pod
vedením paní učitelky I. Karasové. Někteří žáci také chodí na nepovinný předmět náboženství,
který na naší škole vede paní Jana
Hlavová.
Řada žáků školy prohlubuje
své sportovní aktivity v kroužcích
našich sportovních partnerů
a navštěvují kroužek snowboardingu a skiraplé.
Tím, že škola nabízí svým žákům tyto volnočasové aktivity, se
snažíme o to, aby děti aktivně
prožívaly svůj volný čas a věnovaly se činnostem, kterými prohlubují své zájmy, utužují své zdraví
a poznají, že trávit volný čas ve
skupině svých vrstevníků přináší
možná větší radost, než trávit
volné hodiny před počítačem či
televizní obrazovkou.
Mgr. Dana Toušlová

Konverzační hodiny Aj s rodilou mluvčí
V průběhu října a začátku listopadu měli vybraní
žáci šestých, sedmých, osmých a devátých tříd ZŠ
TGM již poněkolikáté
možnost zúčastnit se
v rámci vyučování anglického jazyka hodin vedených rodilou mluvčí. Nechi
Fullerton, rodačka z amerického Arkansasu, navštěvovala
naši školu v průběhu čtyř týdnů.
Pod jejím vedením se žáci dozvěděli zajímavosti o oslavách Halloweenu, porovnali rozdíly v oblíbenosti sportů ve Spojených státech a u nás, a došlo i na počasí
a podnebí. Žáci nejen naslouchali
skvělým prezentacím, které pro
ně Nechi připravila, ale také se
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aktivně zapojovali do
výuky kladením otázek,
odpovídáním a sdělováním vlastních zážitků
a poznatků. Některé třídy pak připravily vlastní
prezentace, které v hodinách sdíleli s ostatními. Každý ze zúčastněných si odnesl nové
zkušenosti s použitím anglického
jazyka v praxi a někteří možná
vlastními schopnostmi překvapili
i sami sebe. Děkujeme Nechi za
čas, který věnovala nám i přípravě našich hodin. Pro letošní rok
jsme se rozloučili malým dárkem
a těšíme se na setkání v příštím
školním roce.
Michaela Bečvářová

Dějepisná exkurze
„Židovská synagoga ve Čkyni“
V rámci výuky předmětu dějepis se žáci devátých ročníků měli
možnost podívat do nedaleké
obce Čkyně a na její nově zrekonstruovanou venkovskou synagogu, která je zároveň s bechyňskou
synagogou nejstarší dochovanou
židovskou svatyní v jižních Čechách. Během hodinové prohlídky se žáci dozvěděli velké množství informací nejen o historii sy-

Projekt žáků I. A a 9. A , který připravily tř. učitelky J. Ondřejová a B. Sellnerová.
Dne 25. 10. oslavila třída 9.
A s 1. A svátek Halloween. Na začátku se prvňáci, možná i deváťáci, dozvěděli spoustu zajímavých
informací o svátku zemřelých
a svatých. Byl pro ně připraven
referát s otázkami nakonec. Poté
si žáci společně vydlabali obrovskou dýni. Do vydlabané dýně
dali svíčky, aby tvořily příjemnější

Kristýna Dolejší 9. A

Při hodině matematiky si strašidelně „započítaly“ a hodině českého jazyka hovořily o našem
českém svátku, Památce zesnulých, a o tradici, kterou tento svátek u nás má. V závěru projektu
děti oba svátky porovnaly
a zhlédly film Hotel Transylvanie.
Za 3. ročník
Mgr. Martina Mondlová

Jak jsme pekli hnětynky

Ráno 3. listopadu jsme šli do
DDM péct hnětynky. Těsto bylo
hotové, tak jsme poslouchali, jak
a co se do těsta dává. Umyli jsme
si ruce a šli na to. Já udělala čtyři
velké hnětynky a dala je na plech.
Zatímco se pekly, byla na řadě
druhá skupina. My si hráli v rybářské učebně – hry, otázky spojené se zemí a malovali. Hraní mi
zkazilo bolení hlavy, ale nakonec
mě to přestalo bolet. Když mě zavolali, tak jsem si zase umyla

ruce, vzala zástěru a šla zdobit.
Všechny hnětynky měly kytičky,
barevné zdobeníčko a kočičí ozdoby. Před zdobením jsme hnětýnky potřeli polevou. Hnětynky
jsem vrátila na papír s mým jménem. Po asi deseti minutách jsme
si hnětynky vzali a dali je do krabičky a vrátili se do školy na přírodovědu a pracovní výchovu.
Ten den byl super, doma jsem si
s rodiči pochutnala.
Diana Izhboldina, 5. A

Prvňáčci v knihovně
V říjnu byli prvňáčkové na své
první besedě v Městské knihovně
ve Vimperku. Seznámili se s prostory knihovny a s paní knihovnicí. Povídali si spolu o zvířátkách
a o jejich potřebách, prohlíželi si
knížky o kočičce a pejskovi. Paní

Mgr. Helena Jíňová

atmosféru. To si zasloužilo několik fotografií. Celých pět vyučovacích hodin se dodržovaly přestávky. Po dvojicích se dále žáci pustili do vytváření nádherných přáníček s netopýrem uvnitř. Mezitím
se rozdaly strašidelné omalovánky a dětské časopisy. To všechno
si prvňáci odnesli domů. Už teď
se obě třídy těší na další společný
projekt.

Památka zesnulých nebo Halloween?

Na úterý 2. listopadu si žáci
třetích ročníků připravili projektový den „Památka zesnulých
nebo Halloween?“. V rámci hodin
anglického jazyka se děti převlékly do strašidelných kostýmů a povídaly si o tradici Halloweenu
v anglicky mluvících zemích. Seznámily se s legendou a zvyklostmi, které tento svátek provází
a osvojily si novou slovní zásobu.

nagogy, ale i o životě židovského
obyvatelstva. Součástí exkurze
byla i návštěva židovského hřbitova, kde nejstarší náhrobky jsou
z doby barokní, totiž ze 17. století. Děkujeme panu Josefu Lávičkovi za vyčerpávající informace
a prohlídku této výjimečné stavby.

knihovnice jim předčítala ukázky
z knížek. Na závěr děti na zemi
skládaly obrázky zvířátek. Beseda
se dětem velmi líbila, zajímala je
a již teď se těší na další návštěvu.
Mgr. Jitka Ondřejová,
Mgr. Jana Frčková

Dějepisná olympiáda
V listopadu proběhla dějepisná olympiáda pro žáky 8. a 9 tříd,
které se zúčastnilo 23 žáků. Letošním tématem byla Marie Terezie, od jejíhož narození v roce
2017 uplyne 300 let. Vítězem se
stal Matyáš Rákosník z 9. B, dru-

hé místo obsadil Matouš Ondřich
z 8. B, třetí místo Andrea Kovalčíková z 9. B. Do okresního kola
postupují všichni medailisté.
Všem účastníkům děkuji za
účast.
Vladislava Lehečková

Přírodovědný klokan

12. 10. 2016 se konala soutěž
Přírodovědný klokan, kterého se
zúčastnili žáci z osmých a devátých tříd. Systém byl stejný jako
u matematického klokana. Soutěž
obsahovala otázky z matematiky,
fyziky, zeměpisu i přírodopisu.
Na vyřešení 24 úloh, které byly
rozděleny podle obtížnosti s jiným počtem bodů, měli žáci
40 minut. Ve školním kole první místo obsadil František Had

z IX. A, na druhém místě byl Matouš Ondřich a třetí místo patřilo
Jiřímu Podskalskému. Oba jmenovaní jsou z VIII. B.
Okresního kola se celkem zúčastnilo 231 žáků. František Had
z IX. A se umístili ve velké konkurenci na krásném šestém místě.
Blahopřejeme.
Mgr. Bohumila Sellnerová
Mgr. Jana Hudečková

Biologická olympiáda – školní kola
15. 11. 2016 proběhlo školní
kolo biologické olympiády kategorie C / 8. a 9. třídy/. Celkem se
z této kategorie zúčastnilo soutěže 31 žáků. Na 1. místě se umístil
František Had a Adriana Bauerová, 2. místo obsadil Adam
Praizler – všichni z 9. A a na
3. místě byl Matyáš Rákosník
z 9. B. Všichni jmenovaní postupují do okresního kola.
24. 11. 2016 proběhlo školní
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kolo biologické olympiády kategorie D /6. a 7. třídy/. Celkem se
z této kategorie zúčastnilo soutěže 25 žáků. Na 1. místě se umístil
Filip Bělecký z 6. B, 2. místo obsadila Veronika Bartůšková ze
7. B a na 3. místě byl Martin
Časta ze 7. A. I tito žáci postupují do okresního kola. Blahopřejeme.
Mgr. Bohumila Sellnerová
Mgr. Jana Hudečková

Jak vzniká komiks – beseda

V pondělí měli žáci II. B možnost vyzpovídat spisovatele Ondřeje Frencla, který od září učí na
naší škole.
Je autorem dvou komiksových
knih – Zombíci... První hryznutí!
A Zombíci... Zákaz krmení!, které vydalo nakladatelství Grada.
Děti viděly na názorných
ukázkách, jak se tvoří komiks

a dozvěděly se, jak je dlouhá cesta
od nápadu k vytištění knihy.
Na závěr zajímavého povídání
a po zodpovězení všech dotazů
dostaly děti připravené pracovní
listy, kde si mohly vyzkoušet nakreslit a napsat příhodu z komiksu.
Dagmar Daňková

Třeťáci v knihovně

V předposlední listopadovém
týdnu navštívili žáci 3. ročníku
Městskou knihovnu ve Vimperku. Na začátku besedy seznámila
paní knihovnice Eva Buryánová
děti s pravidly knihovny a se všemi žánry knih, které si mohou
čtenáři v dětském oddělení vimperské knihovny vypůjčit. Nechyběly soutěže, které si pro děti při-

pravila paní knihovnice, a v závěru si děti měly možnost knihovnu
a knihy prohlédnout. Beseda se
dětem moc líbila a na další setkání s knihovnou se mohou těšit
v lednu, kdy si budou povídat
o bajkách.
Za 3. ročník
Mgr. Martina Mondlová

Přírodovědná exkurze
Velký Javor 15. 9. 2016

Že nejen teorií je člověk živ, se
přesvědčili sami žáci 9. A a B na
přírodovědné exkurzi Velký Javor, nejvyšším vrcholu Šumavy,
kterou pro ně zorganizovaly paní
uč. Helena Jíňová a Bohumila
Sellnerová. Původní plán, zdolat
vrchol po svých, jsme nakonec
přehodnotili a vybrali si pohodlnější variantu, totiž kabinkovou
lanovku. Ale i přes ušetřené výškové metry jsme dostali docela
zabrat. Program byl totiž následující. Na vrcholu Velkého Javoru
projít všechny jeho čtyři vrcholy
a pokochat se úchvatnými výhledy, které tohoto krásného zářijového dne braly dech. Poté se sešlo
a opět stoupalo na nedaleký vrchol Malého Javoru. Během sestupu jsme sice museli ošetřit tři
odřená kolena, ale pokračovali
jsme dál, protože naše výprava
nebyla zdaleka u konce. Z vrcholu Malý Javor jsme sestoupili
k Malému Javorskému jezeru,

dalšímu z osmi šumavských ledovcových jezer, která se od
6. ročníku v rámci přírodovědných exkurzí snažíme navštívit.
Po krátkém odpočinku a prozkoumání jezerní hladiny, jestli
nespatříme zlatou rybku, aby
nám splnila přání, jsme již zamířili k dolní stanici lanovky, kde na
nás čekal autobus. Původní naplánovaná cesta se ale po pár minutách ve 30 °C vedrech začala
jevit jako nereálná, jelikož se musel překonat hřeben vrcholu Velkého Javoru, a tak jsme zvolili
cestu sice delší, ale méně náročnou. Uklidňovaly jsme žáky hláškou z filmu Sněženky a machři:
„Je to sice dál, ale za to horší cesta.“ Nakonec jsme všichni vyčerpáni a dehydratováni došli do vytouženého cíle. S podivem byli
žáci s exkurzí velmi nadšeni
a chtěla bych jim a paní učitelce
Sellnerové vzdát hold. Horám
zdar!
Mgr. Helena Jíňová

Spolupráce s DDM ve Vimperku
Pracovnice DDM pro nás každý rok připravují pestrou nabídku
výtvarných a pracovních činností,
které bychom nemohli ve škole
realizovat. V prvním pololetí
jsme využili tyto výukové programy: pečení hnětynek (5. A), peče-

ní perníků (2. A, B, 4. B), malování na sklo – anděl (3. A, B, 4. A).
Poděkování za vždy výborně připravené programy patří paní Evě
Kubišové a paní Štěpánce Havrdové.
Dagmar Daňková

Kroužek počítačové grafiky

Od letošního školního roku
byl na naší škole (základní škola
TGM Vimperk) zaveden kroužek
počítačové grafiky. Žáci se zde,
pod vedením učitele Ondřeje
Frencla, učí pracovat se základními grafickými programy, počínaje
obyčejným malováním až po profesionální photoshop. Náplní
kroužku je využít tyto programy
k vytváření krátkých komiksových příběhů, které vzejdou
z fantasie žáků samotných. Do
kroužku je v současné době přihlášeno přes 20 dětí, které ho týdně navštěvují ve dvou skupinách,

dle svých časových možností. Věk
dětí není pro účast v kroužku překážkou, neb ho navštěvují žáci od
třetí do deváté třídy. Jako příjemný bonus je kroužek dětem poskytován zdarma.
Ondřej Frencl

Exkurze úpravna vody Brloh

Dne 5. října žáci osmých tříd
navštívili v rámci výuky chemie
úpravnu pitné vody Brloh. Den
otevřených dveří připravilo město Vimperk společně s vodohospodářskou společností ČEVAK
a.s. v rámci ukončení dvouleté
modernizace úpravny vody.
V rámci odborného výkladu
a prohlídky se žákům poodhalilo
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tajemství úpravy pitné vody, která
jim každý den teče z vodovodních kohoutků. Na konci si žáci
vypočítali, kolik stojí jeden litr
pitné vody z kohoutku (cca
0,06 Kč) a porovnali tuto cenu
s cenou vody v supermaketu. Prohlídka byla pro žáky velice pěkně
připravená.
Ing. Pavla Nováková

O školní družině

Během měsíce září a října se
do školní družiny přihlásilo 127
dětí, z toho 41 žáků z prvních
tříd. Děti jsou rozděleny do 4 skupin, resp. oddělení. I. oddělení (26
žáků) má na starosti vedoucí vychovatelka Lenka Malíková, II.
oddělení (26 žáků) vychovatelka
Alena Klausová, o III. oddělení
(37 žáků)se střídá vychovatelka
Bc. Petra Hrůšová, Lucie Wágnerová a Bronislava Desatová. Děti
ze 4. oddělení (37 dětí) jsou pod
vedením vychovatelky Aleny
Iglerové. Ve školní družině věnují
dětem odbornou péči i asistentky
Lucie Latková, Kateřina Svobodová a Marie Košková.
Školní družina zajišťuje pro
děti odpočinkové, rekreační, tělovýchovné a zájmové činnosti.
V podzimních měsících jsme
využívali především travnatý pozemek a hřiště u hlavní budovy

školy, třídy v přízemí v parku, dopravní hřiště a tělocvičnu. Kluci
a holky se těšili sběrem kaštanů
pro lesní zvěř, stavbou ozdobných
výrobků, tvarováním růží, housenek a dalších uměleckých výtvorů
z javorových listů.
Tělocvičnu jsme využívali téměř každý den na míčové a pohybové hry, především k vybíjené ve
všech jejích variacích.
Při školní družině mohou děti
navštěvovat několik zájmových
kroužků – bruslení, sportovní
hry, kroužek dovedných rukou
a pěvecký kroužek. Manuelně
zručné děti vyráběly dárečky pro
budoucí prvňáčky. Také pomáhaly s přípravou výrobků pro adventní trhy při rozsvícení vánočního stromku naší školy, nebo
s dárky pro zaměstnance školy.
Krásné Vánoce a šťastný nový
rok 2017 přejí vychovatelé ŠD.

Kniha džunglí (2016)

Třídy 6. A a 8. B společně vyrazily do Cinestaru v Plzni. Promítání filmu Kniha džunglí na motivy Rudyarda Kiplinga proběhlo
poslední listopadový den. Žáky
i učitele okouzlilo provedení filmu, kdy nebylo poznat, že všechna zvířata jsou plně digitální. Jediného živého hrdinu Mauglího
skvěle ztvárnil mladý americkoindický herec Neel Sethi. Čeští
dabéři bravurně namluvili zvířata
v džungli – pardála Baghíru –
Miloslav Mejzlík, tygra Šér Chána
– Marek Vašut, vlka Akelu – Lu-

káš Hlavica, vlčici Rákšu – Radka
Přibyslavská, krajtu Ká – Jitka
Moučková a medvěda Balú – Miroslav Hanuš. Film trval 106 minut, ale nikdo po celou dobu neřešil, jak dlouhý ještě bude. Od
začátku do konce byl napěchovaný momenty, ve kterých se u diváků střídalo dojetí, napětí, obava, radost. Příběh dopadl dobře,
za což je divák sledující tento rodinný film opravdu rád.
Zhlédnutí Knihy džunglí
z roku 2016 určitě doporučujeme. 
Mgr. Alžběta Rückerová

Carmen v Národním divadle v Praze
9. listopadu 2016 žáci 9. A a
9. B vyrazili do Prahy do Národního divadla.
V 16 hodin jsme, všichni ve
společenském oděvu, odjeli
z Vimperka směrem na Prahu.
V hlavním městě jsme po výstupu z autobusu přešli most Legií a zamířili rovnou do divadla.
Zde nás uvaděčky poslaly do
4. patra, kde v 1. galerii byla naše
místa.
Carmen, opera z roku 1875,
jejímž autorem je Georges Bizet,
začala v 19 hodin. Představení

bylo velmi výpravné, skvěle okostýmované, slyšeli jsme spoustu
krásných pěveckých hlasů s různými zabarveními. Pro některé
však bylo příliš dlouhé.
Po úžasném zážitku, který si
žáci jistě z divadla odnesli, jsme
se přesunuli do autobusu a odjeli
domů.
Celý večer proběhl pod vedením paní učitelky A. Rückerové
a paní ředitelky D. Rückerové.
Děkujeme za příjemně strávený středeční večer.
Kristýna Dolejší 9. A

Hudební pořad pana Hraběte

Adventní Pasov

Jako již tradičně, tak i v letošním adventním čase, navštívili
naši žáci osmých tříd v rámci výuky německého jazyka bavorské
předvánoční město Pasov. Zájezdu se zúčastnili pouze vybraní
žáci, kteří si svými výsledky zajistili místo v autobuse.
Po příjezdu jsme si prošli historickou část biskupského města,
viděli jsme horní a dolní hrad,
soutok tří řek, biskupskou rezidenci a další a další církevní stavby, kterými je město proslulé.

Nejvýraznější budovou je však
barokní chrám sv. Štěpána s největšími chrámovými varhanami
na světě. Na půlhodinovém vánočním koncertě tak měli žáci
možnost slyšet znít 17 974 píšťal
rozložených do 233 rejstříků ve
skladbách předních evropských
skladatelů. Pak jsme bloumali adventními trhy před chrámem,
uličkami Pasova, navštívili obchodní centrum a předvánočně
naladěni jsme odjížděli plni dojmů zase zpět do Vimperka.
Mgr. Helena Jíňová

Tak jako v loňském roce i letos
navštívil naši základní školu hudebník pan Hrabě. Připravil si pro
žáky prvního i druhého stupně
velmi zajímavý a pro děti přitažlivý hudební program. Kluci a hol-

ky si 16. 11. 2016 sami mohli vyzkoušet hraní na různé elektronické hudební nástroje a samozřejmě si také pořádně zazpívat.

Spolupráce s NPŠ

ranci, Savci Šumavy. Programy
jsou vybírány podle osnov a věkové kategorie.
NP Šumava nenabízí jen vnitřní programy, ale i celodenní, které
probíhají v různých lokalitách Šumavy.
Každý rok se naše škola zapojuje do soutěže Národní park ve
školních lavicích, kterou organizuje NPŠ.

Naše škola již několik let spolupracuje s NPŠ. Všechny třídy si
objednaly dva programy ve Středisku environmentální výchovy,
které v průběhu školního roku
navštíví. Někteří žáci již absolvovali například tyto programy:
Ochrana přírody v České republice a ve světě, Vodní svět pod mikroskopem, Šumava česky, bez
hrubic a hezky, Jelen a jeho brat-

Kolem školy 6

Mgr. Jana Frčková

Mgr. Bohumila Sellnerová

Orientační běh

V pátek 16. 9. 2016 se děti
z prvního stupně zúčastnily závodu v orientačním běhu na Borových Ladech.
V nejmenší kategorii 1. a 2.
tříd obsadila dvojice Veronika
Vondrušková a Zdeněk Ondrášek

3. místo. Mezi nejstaršími Terezka Czerwenková a Jakub Steinbach vybojovali 2. místo.
V soutěži týmů jsme skončili
na 2. místě.
Všem moc gratulujeme!
Petra Hrůšová

Klapeto na zastupitelstvu

Mažoretky Klapeto Vimperk
seniorky byly pozvány na zastupitelstvo města, které se konalo
31. 10. 2016. Důvodem pozvání
bylo získání dvou mistrovských
titulů na konci srpna na MS
v Praze. Starostka města Ing. Jaroslava Martanová a místostaros-

ta Ing. Jiří Cais poděkovali týmu
a trenérce A. Rückerové za reprezentaci města, předali drobné
dary a sdělili informaci, že na
radě města byla souboru odsouhlasena finanční odměna.
Alžběta Rückerová –
vedoucí skupiny seniorek

Úspěšný florbal a halová kopaná
Plavecký výcvik 3. a 4. ročníků 2016

Znalost plavání by měla být
součástí přípravy mladého člověka pro život. Má mnoho pozitivních vlivů na lidský organismus.
V měsících září až listopad
naši žáci 3. a 4. tříd navštěvovali
v úterý a ve čtvrtek již tradičně
lekce plavání v plaveckém bazénu
ve Volarech. Byli rozděleni do
skupin podle svých plaveckých
schopností. Procvičovali a upevňovali si plavecké styly, učili se
správně dýchat, potápět se, skákat do vody, orientovat se ve vodě
a i ti, kteří měli zpočátku obavy,
se s vodou rychle skamarádili. Sa-

mozřejmě nesměly chybět hry
a jiné zábavné vodní činnosti.
Všichni žáci dostali mokré vysvědčení, poslední hodinu si užili
spoustu zábavy a proběhly i plavecké závody.
Poděkování patří všem cvičitelkám plavání, které se dětem
trpělivě věnovaly a učily je nejen
plavecké dovednosti, ale pomáhaly jim i zbavit se strachu z vody.
Věříme, že si žáci plavání užili
a své dovednosti si budou i nadále prohlubovat!
Mgr. Klára Hromková

Podzimní část sportovní sezóny na naší škole probíhala ve znamení soutěží v kolektivních sportech.
Florbalové družstvo mladších
žáků (6. + 7. třídy) si vybojovalo
postup do okresního kola a postoupili z prvního místa. Po dramatickém boji vyřadili také
všechny týmy v okresním finále
a mohou se tak těšit, že si zahrají o titul krajského přeborníka
10. ledna v Kaplici.
Ve Vlachově Březí se 1. 12.
uskutečnil okresní turnaj v halové kopané mladších žáků. Naši se

Kroužek bruslení
V letošním školním roce jsme
opět otevřeli kroužek bruslení.
Pro velký zájem jsme museli vytvořit dvě skupiny. Celkem 56
dětí se schází od října pravidelně
každé pondělí a čtvrtek na zimním stadionu.
Pod vedením paní učitelky Pe-

Florbal 2016

V úterý 29. 11. 2016 se naše
družstvo ve složení Jakub Steinbach, David Chalupný, Jan Pek,
Jakub Krejčí, Adam Kliment, Hynek Steinbach zúčastnilo okresního kola ŠKOLSKÉHO POHÁRU
ČP ve florbalu ve Strakonicích.
Družstva byla rozdělena do dvou

try Hrůšové se děti zdokonalují
v abecedě bruslení. Někteří navštěvují kroužek již třetím rokem.
Úplní začátečníci zvládají první
krůčky na bruslích s pomocí školní asistentky Kateřiny Svobodové.
Bc. Petra Hrůšová

skupin po šesti týmech. Naši kluci obsadili čtvrté místo ve skupině
a celkově si odvezli místo dvanácté. Jako bonus kluci získali pro
školu dárkový balíček na florbalovou výstroj v hodnotě 3000 Kč
GRATULUJEME!!!
Petra Hrůšová
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v nabité konkurenci neztratili
a obsadili 1. místo! A stejně jako
v loňském roce postupují do krajského kola, které proběhne
v dubnu 2017 v Kunžaku.
Ostatní sportovní soutěže
Naše škola, která během dlouholeté tradice vychovala řadu
sportovců, vytváří pro své žáky
prostor pro všestranný tělovýchovný rozvoj. Od začátku školního roku jsme našimi žáky obsadili soutěže v přespolním běhu,
malé kopané, florbalu, sálové kopané a také krajského pětiboje.
Josef Bejček

Rozsvícení vánočního stromu
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