
Kolem šKoly 1

O b č a s n í k

Ročník XXIII.

PrOsinec 2013

zš t. g. masaryka

Vimperk

1. máje 268

www.zstgmvimperk.cz

Číslo

1Kolem
šKoly

PF 2014
ZŠ TGM Vimperk

Když jsme vyšli hledat malé-
ho Ježíška, řídili jsme se zářící 
hvězdou. Svítila vysoko převyso-
ko, v dalekém vesmíru, nehybná 
a nedostupná. Ale jednoho dne 
se obloha zatáhla a na naši ces-
tu se začal snášet sníh. Najed-
nou jsme neměli podle čeho se 
orientovat. I nastavil jsem 
v chumelenici dlaň a zachytil 
jsem na ni vločku – hvězdu. Byla 

nádherná, ale ve vteřině se 
převtělila v slzu. Pochopil jsem, 
že tu pravou betlémskou hvězdu 
mám na dosah, tady a teď. Ne-
mohu ji uchopit, jen se jí poklo-
nit a poděkovat jí za vedení 
k jesličkám skrytým ve středu 
mého srdce. Díky, Bože, za Tvoje 
odevzdání se mojí lidské křeh-
kosti, za tvůj neohrožený vstup 
do zraňujícího světa.

Roman Szpuk k rozsvícení vánočního stromu
(věnováno ZŠ TGM Vimperk)

Básník Roman Szpuk děkuje za 
„vedení k jesličkám skrytým ve 
středu mého srdce“. A tak vám 
všem v duchu jeho slov přeji, aby 
vás vaše hvězda vedlo k tomu 
čistému, dobrému a nádhernému, 
co je v člověku skryto. Věřím totiž 
tomu, že pokud člověk vysílá do 
svého okolí to dobré, nejen se mu 
dobré vrací, ale také se stává méně 
zranitelným.

Vánoční přání milé děti, vážení rodiče, vážení 
spolupracovníci, přeji vám Vánoce 
naplněné pohodou, láskou i nadějí, 
ať už je prožijete kdekoli. Důležité 
je, že to bude v kruhu těch, které 
máte rádi a kteří mají rádi vás. Dě-
tem přeji radost z dárku pod stro-
mečkem a příjemné zážitky o vá-
nočních prázdninách.

Do nového roku přeji všem pev-
né zdraví a štěstí v osobním i pra-
covním životě.

Mgr. Dagmar Rückerová
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Mise + e-on
V pátek 8. 11. 20013 proběhla 

v naší škole beseda se zástupci 
energetické společnosti E-on pod 
názvem mise +. Populární formou, 
kvízem a hrami získávali žáci in-
formace ohledně vzniku, působe-
ní, výroby, distribuce, úspor elek-

Vzdělání a řemeslo
V letošním školním roce se 

naše škola opět zúčastnila přehlíd-
ky středních škol z celé České re-
publiky,  Německa a Rakouska, 
která se konala na výstavišti v Čes-
kých Budějovicích pod názvem 
Vzdělání a řemeslo. Letos přehlíd-
ku navštívili žáci 9. ročníků a vy-
cházející žáci z 8. ročníků. 

Odjezd byl 21. 11. v 8.00 
od školy. Všichni dorazili včas 
a po hodině jízdy jsme byli v Čes-
kých Budějovicích. V 9.00 se ote-
vřely brány areálu a všichni jsme 
měli možnost navštívit stánky jed-

notlivých škol, kde jsme se mohli 
informovat na vše, co nás o dané 
škole zajímá. mohli jsme si též vy-
zkoušet využití různých strojů 
a přístrojů, což většina z nás vy- 
užila. Pokud někomu zbyla chvilka 
volného času, mohl se občerstvit 
a využít i doprovodný program.

Sraz byl v 11.45 u hlavního 
vchodu, odjezd zpět do Vimperka 
ve 12.00. Po návratu jsme stihli 
oběd a spokojeni s uskutečněnou 
akcí jsme se rozloučili. Snad nám 
získané informace budou něco 
platné při výběru nové školy.

Nová, P. Piklová
žákyně 9. B 

buď opatrný
Ve čtvrtek 14. 11. 2013 měli 

žáci 1. A výukový preventivní pro-
gram „ Buď opatrný“ střediska 
Phénix – Primární prevence riziko-
vého chování pro základní školy. 
Cílem bylo sebepozorování sama 

sebe, odhalování nebezpečné situ-
ace v běžném životě, praktické na-
cvičení správné reakce k jejímu 
řešení. Žáci pracovali samostatně, 
v kruhu i skupinově. Všichni se 
do besedy zapojili a měli o ni zá-
jem. Program byl vedený hezky, 
zajímavě a byl pro děti velmi uži-
tečný. Mgr. Jitka Ondřejová

Ve dnech 6. 11. a 8. 11. 2013 
proběhl na naší škole výukový pro-
gram společnosti E.ON pro žáky 
prvních a čtvrtých tříd.

Pro žáky 1. tříd se program jme-
noval AKU plus + pro malé kou-
zelníky. Celá akce byla vedena 
v E.ON Energy trucku. Žáci se 
seznámili prací na interaktivní ta-
buli s tématy: Co je bouřka? Jak se 
chráníme před bouřkou? Co je 
elektřina? Jak se vyrábí elektřina? 
Jak šetříme elektrickým proudem? 
Jak se chráníme před elektrickým 
proudem? Program byl zajímavý, 
velmi pěkně vedený dvěma kou-
zelníky a žáci byli pozorní a dobře 
spolupracovali. Po programu si od-
nesli dárky: kouzelnickou čepici, 
kouzelnickou hůlku a nafukovací 
balónek.

Pro žáky 4. tříd probíhal pro-
gram mise Plus+ výcvikové stře-
disko agentů. Žáci byli rozděleni 
do dvou skupin. První skupina pra-
covala ve školní družině, 2. skupi-
na v E.ON Energy trucku, který 
stál před školou. Děti byly agenty 
mise E.ON a plnily úkoly, za což 
jim byly připisovány body. Nejpr-
ve si vyslechly přednášku, která 
byla doprovázena obrazovou pre-
zentací, pak se pustily do praktic-
kých úkolů. Bojovaly s energo-
žrouty, spojovaly jednoduchý elek-
trický obvod, hledaly chybu v po-
čítači, zvládly maskovací manévr, 
psychotest a prošly si bludiště. 
Odměnou za práci byl batůžek 
s výbavou od společnosti E.ON. 

Mgr. Jitka Ondřejová

trické energie, obnovitelných zdro-
jů energie a podobně. Podle toho, 
jak žáky beseda zaujala, můžeme 
konstatovat, že se jednalo o nená-
ročnou, ale velice zajímavou akci, 
která vybavila žáky mnohými no-
vými informacemi a dovednostmi.

Mgr. Jiří Toušl

Výukový program společnosti E.ON

Zvonění
…a tentokrát se nejedná o to 

školní. mám na mysli zvonění, 
které se nese nad městem každý 
den od 30. listopadu. V půl osmé 
ráno, v poledne a v půl šesté v pod-
večer. Vimperští si ho nadělili 
k 750. výročí první písemné zmín-
ky o svém městě.

Připomeňme si některé důležité 
informace o událostech předcháze-
jících.

Na jméno zvonu byla na strán-
kách města Vimperk vyhlášena an-
keta. Hlasující vybírali ze jmen 
Purkart (s tímto jménem je spojena 
první písemná zmínka o Vimper-
ku), Jubilejní (výročí města), Smí-
ření (do sbírky se zapojila česká 
i německá strana) a vítězné jméno 
Inocenc (ostatky tohoto světce 
jsou uloženy v bočním oltáři farní-
ho kostela).

zvon Inocenc odlil zvonař 
Ing. Jan Petr manoušek ve městě 
Asten Holandsku 1. 11. za přítom-
nosti představitelů města, sponzo-
rů a novinářů.

Do Vimperka byl zvon přivezen 
22. 11. a uložen ve farním kostele.

24. 11. 2013 byl zvon vysvěcen 
biskupem Pavlem Psádem, jehož 
usměvavá tvář nakazila stovku pří-
tomných radostí a slavnostní nála-
dou.

Na městskou zvonici byl zvon 
zavěšen 28. 11., práci trvající 8 ho-
din sledovalo průběžně několik 
desítek vimperských občanlů.

Poprvé zazvonil Inocenc 30. 11. 
2013 při zahájení adventu a rozsví-
cení vánočního stromu města Vim-
perk (při slavnostním programu 
vystoupili i žáci zš tgm).

Váha zvonu je 899 kg, včetně 
závěsu 1 200 kg.

Ladění zvonu Inocenc je h, spo-
lečně se sousedním zvonem maria 
Filf (d1) tvoří malou sekundu.

Veřejná sbírka na zvon v hoto-
vosti byla ukončena 30. 11., do 
15. 12. bylo možné přispívat 
na účet zřízený ve prospěch veřej-
né sbírky na zvon.

Pan starosta Ing. Bohumil 
Petrášek ve svém projevu při svě-
cení zvonu uvedl, že zvon je jediná 
věc, která má srdce. Nechť tedy 
toto kovové srdce Inocence roze-
znívá i srdce lidská k lásce, radosti, 
pokory a dobra.

Dagmar Rückerová

Organizace školního roku
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. led-

na 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukon-
čeno v pátek 27. června 2014. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 
a skončí v neděli 5. ledna 2014. Vyučování začne v pondělí 6. led-
na 2014.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny budou v okrese Prachatice v termínu od 3. 2. 

do 9. 2. 2014. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pá-

tek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 

do neděle 31. srpna 2014.  
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne 

v pondělí 1. září 2014. 



Kolem šKoly 3

Dne 20.11. jsme jeli se třídou 
VI. A do vesnice Stožec. Nastoupi-
li jsem ve Vimperku na vlak, jed-
nou jsme přestoupili ve Volarech 
a byli jsme ve Stožci. Po příjezdu 
jsme šli do informačního středis-
ka,tam jsme se zeptali na náš pen-
zion. 

V penzionu nás přivítal pan Jiří 
– řekl nám, jak se máme chovat, co 
můžeme a co ne. Paní učitelka nás 
pak rozdělila do pokojů. Vybalili 
jsme věci a šli navštívit místní ob-
chod. Kdo chtěl na oběd, zašel 
do restaurace.

Když jsme se sešli všichni 
v penzionu, měl pro nás pan Jiří 

Škola nanečisto
V letošním školním roce bude 

opět probíhat projekt šKOLA NA-
NEČIStO, který je určený pro bu-
doucí žáky prvních tříd. Cílem je 
umožnit předškolákům poznat 
školní prostředí, seznámit se s no-
vými kamarády a pedagogy. První 

setkání již proběhla. Děti z mateř-
ských škol přišly na návštěvu 
do prvních tříd. V lednu máme při-
pravená dvě pracovní setkání, 
v dubnu návštěvu budovy školy 
1. máje a v květnu slavnostní za-
končení projektu v měKS, kde 
proběhne pasování na žáky zš 
tgm.  Mgr. Dagmar Daňková

V letošním školním roce došlo 
k velké změně při přijímání žáků 
na maturitní obory na středních 
školách. Na základě usnesení Rady 
Jihočeského kraje již pro školní 
rok 2014/15 budou probíhat pí-
semné přijímací zkoušky na všech 
typech středních škol zřizovaných 
Jihočeským krajem.

Na gymnáziích budou písemné 
přijímací zkoušky zadány od spo-
lečnosti SCIO pro všechny obory 
z předmětů český jazyk, matemati-
ka a obecné studijní předpoklady. 
Váha písemné přijímací zkoušky 
bude minimálně 70%, váha pro-
spěchu na zš a výsledků soutěží 
30%.

Na středních odborných ško-

lách a lyceích budou písemné přijí-
mací zkoušky realizovány mini-
málně z jednoho předmětu podle 
zaměření školy. Váha písemné při-
jímací zkoušky bude minimálně 
50%, zbytek bude tvořit prospěch 
na zš, výsledky soutěží apod. 

Jednotný termín pro 1. kolo při-
jímacího řízení je stanoven na 22. 
a 23. 4. 2014. Rada Jihočeského 
kraje přistoupila k zavedení tohoto 
opatření z důvodu zvýšení úrovně 
kvality přijímaných žáků v matu-
ritních oborech a tím zároveň 
i zvýšení prestiže maturitních obo-
rů. Další důvod je také zlepšení 
přístupu žáků 8. a 9. ročníků zš 
k výuce.

Mgr. Martin Procházka

Dne 13. 11. 2013 proběhlo 
v měKS ve Vimperku slavnostní 
vyhlášení již 10. ročníku talentu 
okresu Prachatice. tohoto ocenění 
se dostalo žákům základních škol 
a studentům středních škol, kteří 
jsou výjimeční ve svých dovednos-
tech či znalostech a získali určité 
ocenění v okresních, krajských, 
celostátních soutěžích, či dokonce 
v soutěžích evropského a světové-
ho rozsahu.

talent okresu Prachatice byl 
vyhlašován ve čtyřech kategoriích 
– umělecké, sportovní, humanitní 
a přírodovědné. Celkem bylo no-
minováno na toto ocenění 63 ucha-
zečů. Na naší škole byli navrženi 
na titul talent okresu Prachatice 
žáci v oblasti sportovní michaela 
Willmannová, tomáš Kalivoda, 
Adéla Nováková, tereza Vostra-

dovská, Karolína Daverná a Kris-
týna Vondrášková (žákyně zš 
Smetanova – nominována za naši 
školu za úspěchy v mažoretkovém 
sportu), v oblasti umělecké byla 
nominována Kateřina Vaňková 
a Aneta Nová.

Příjemnou atmosféru středeční-
ho odpoledne zpestřila hudební 
vystoupení žáků zUš a gymnázia 
Vimperk. Celým programem pro-
vázel mgr. Roman Hajník, kterého 
na pódiu vystřídali při slavnostním 
předávání cen starosta města Vim-
perk Ing. Bohumil Petrášek, sta-
rosta města Prachatice Ing. martin 
malý a vedoucí Odboru školství, 
kultury a cestovního ruchu Vim-
perka a Prachatic PhDr. miloš Be-
neš a Jiří šobr.

Mgr. Dana Toušlová

Jako každoročně probíhá v le-
tošním školním roce 2013/14 
na naší škole minimální preventiv-
ní program zaměřený na prevenci 
rizikového chování, věnující se 
problematice šikany a násilí, zá-
školáctví, drogových závislostí, 
alkoholismu a kouření, kriminality 
a delikvence, rizikového sexuální-
ho chování, vandalismu, virtuál-
ních drog patologického hráčství, 
dále pak projevů xenofobie, rasis-
mu, intolerance a antisemitismu, 
syndromu týraných a zneužíva-
ných dětí, zneužívání anabolik 
a medikamentů, kyberšikaně.

Vyučující se v souladu se škol-
ním vzdělávacím programem vě-
nují těmto závažným tématům 
v hodinách výchovy k občanství, 
člověk a jeho svět, tělesné výcho-
vy, přírodopisu, chemie. K tomu 
jsou využívány ještě služby občan-
ského sdružení Portus Prachatice 

– program Phénix, poskytující 
akreditované besedy. Prostředky 
na jejich zakoupení byly získány 
z dotace mšmt – prevence krimi-
nality. Realizovány byly besedy 
v 1. A Buď opatrný a 9.A Sex fak-
tror – sexuální výchova, následo-
vat budou v dalších ročnících Život 
s cigaretou, Alkohol, šikana, Ky-
beršikana, Drogy v našem životě... 
Dále probíhají bezplatné programy 
Policie ČR v 5. třídách Neznalost 
neomlouvá, 6. třída Kyberšikana, 
7. třídy omanné a psychotroní lát-
ky, 8. třídy Neznalost neomlouvá, 
9. trestní zodpovědnost. Na I.stup-
ni je to dopravní výchova – Ajaxův 
zápisník, Vím co smím, Už chodím 
do školy sám, znám své jízdní 
kolo. 

Vladislava Lehečková
školní metodik prevence  

rizikového chování

Dne 18 až 21. listopadu vyjela 
postupně 6.B a 6.A na adaptační 
kurz do Stožce. Pracovníci IS Sto-
žec so pro děti připravili dva pro-
gramy – Vítejte v NP a CHKO šu-
mava a Život na staré šumavě. Oba 
programy byly velice dobře připra-
veny a žáci se dozvěděli mnoho 
informací a zajímavostí ze šuma-
vy. Kromě toho děti absolvovaly 

kolektivní hry. Žáci, kteří přišli 
z jiných škol, se zapojili do třídní-
ho kolektivu. zjistili o sobě více 
informací, pomáhali si a spolupra-
covali při řešení různých úkolů. 
Pobyt ve Stožci se všem líbil 
a domů se vraceli plni dojmů a zá-
žitků.

Mgr. Bohumila Sellnerová
Mgr. Helena Jíňová

připravený program, při kterém 
jsme měli v okolí penzionu najít 
otázky na různých místech a odpo-
vědět na ně. Po skončení programu 
jsme šli do pokojů a za chvíli 
na večeři. 

Druhý den byl hned po snídani 
další program, který byl zaměřen 
na historii NP a CHKO šumava, 
kam patří i Stožec. Dozvěděli jsme 
se plno zajímavostí o Schwanzen-
berském kanálu a historických ře-
meslech. Nakonec jsme si napsali 
test, co všechno jsme si zapamato-
vali.

Po obědě jsme odjeli domů. 
Adam Praizler VI. A

Přijímací zkoušky

Protidrogová prevence Talent okresu Prachatice

adaptační kurz 6. tříd

adaptační kurz stožec
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Protože se byliny trhají za slun-
ných dní, letošní jaro moc nepřálo 
sběru léčivých bylin. Přesto si za-
slouží pochvalu Jiří Kobr ze 7.A 
za sběr prvosenky jarní, hluchavky 
a hlavně pomerančové a citronové 
kůry. také Jakub Steinbach ze 2.B 
za sběr jetele červeného a nati lo-
mikámenu.

I ve školní družině jsme využí-
vali pěkného počasí ke sbírání ně-
kterých bylin např. sedmikrásky. 
V měsíci říjnu děti rády hledaly 
v barevném listí nové spadané kaš-
tany, na kterých si v zimě pochutná 
lesní zvěř. Při procházce parkem 
nás zase lákaly plody buku, které 
jsme využili na výrobu podzim-

Stejně jako vloni i letos navští-
vili naše první třídy strážníci vim-
perské městské policie. 

Nejdříve jsme si všichni společ-
ně povídali ve třídě o tom, jak se 
chovat v dopravním provozu. Po-
kračovali jsme na dopravním hřišti 
u naší školy, kde si všechny děti 
vyzkoušely správné přecházení 
vozovky. Strážníci také poučili 
prvňáčky o nejdůležitějších do-
pravních značkách a musím uznat, 

že spoustu jich děti již poznaly 
samy. Pod dohledem policistů si 
nakonec prvňáčci ověřili vše v do-
pravním provozu – na přechodu 
u hotelu Anna.

Na tuto praktickou hodinu do-
pravní výchovy jsme ještě navázali 
při výuce ve škole. Děkujeme tím-
to příslušníkům policie města Vim-
perk za spolupráci.

Mgr. Jana Frčková

18. 9. – Natur Vision
24. 9. – Orientační běh – 1. stupeň
9. A, 9. B – besedy k finanční gra-

motnosti
25. 9. – 6. třídy – exkurze na Lipku
1. 10. – Přespolní běh – 6. – 9. tří-

dy
2. 10. – exkurze Soumarský most 

– 5. třídy
10. 10. – okresní kolo v minifotba-

lu
10. 10. – Hudební vystoupení – 1. 

– 6. třídy
25. 10. – Den řemesel – Sš Neru-

dova – 9. třídy
4. 11. – divadelní představení Liš-

ka Bystrouška
6. 11. – florbal – 2. stupeň
8. 11. – program mise + 1., 4., 8. + 

9. třídy
11. 11. – Den veteránů – 5. AB + 

7. B 

Hlavním cílem environmentální 
výchovy je odpovědné environ-
mentální chování, tj. takové cho-
vání, kdy lidé berou při svém roz-
hodování v potaz dopady možných 
řešení na životní prostředí a zapo-
jují se do aktivit určených ke zvý-
šení kvality životního prostředí 
a kvality života. Úkolem environ-
mentální výchovy pak je vybavit 
k tomuto cíli žáky odpovídajícími 
znalostmi, dovednostmi a motiva-
cí. 

Výukové programy NP a 
CHKO šumava nabízejí množství 
témat o šumavské přírodě, z nichž 
žáci získávají znalosti a dovednosti 
potřebné k ekologickému myšlení. 
Každá třída si vybrala z široké 

nabídky 2 – 3 programy. Některé 
jsou vedeny v  učebně Střediska 
environmentální výchovy NP, jiné 
v terénu, v duchu hesla “ Národní 
park šumava je tou nejlepší učeb-
nou pod širým nebem“. Součástí 
všech výukových programů jsou 
pracovní listy, které jsou používá-
ny ve vyučovacích hodinách. 

Naše škola je partnerskou ško-
lou NP a CHKO šumava. V rámci 
partnerství naše škola získala řadu 
výhod, např. sešity pro žáky prv-
ních tříd, sešity pro účastníky vý-
ukových programů, propagační 
materiály, nástěnný kalendář „Svě-
tem šumavské přírody“. 

Mgr. Iva Karasová 

I v letošním školním roce se za-
pojila naše škola I. stupeň (1. – 4. 
roč.) k pravidelnému odebírání 
mléčných výrobků od firmy Lak-
tea. Během roku budeme střídat 
ochucené a neochucené mléko, 
dva druhy jogurtů, dva druhy sme-
tanových krémů a ovocné jogurto-
vé mléko. Cena výrobků je dotova-
ná státem:
mléko neochucené 4,00 Kč
mléko ochucen 5,00 Kč

jogurt 5,00 Kč
smetanový krém 5,00 Kč
jogurtový nápoj ovocný 7,00 Kč

Opět také probíhá projekt 
Ovoce do škol. Jde o projekt EU a 
ČR. Poskytuje všem dětem prvého 
stupně zdarma produkty – ovoce, 
ovocné šťávy. Projekt zajišťuje též 
firma Laktea a dodává produkty 
do naší školy dvakrát do měsíce.

Mgr. Jitka Ondřejová

začátek školy je každý rok spo-
jený i se začátkem zájmových 
kroužků. Děti se těší na čas, kdy se 
budou věnovat vaření, hraní diva-
dla nebo svému oblíbenému spor-
tu. 

Ve školní družině při zš t.g. 
masaryka se i letos otevřel pěvec-
ký kroužek, kroužek dovedných 
rukou a přibyl i nový – Kroužek 
Jaroslava Foglara. 

Přátelství, pomoc, solidaritu, 
ale také spoustu tajemství a dobro-
družství spojeného s hrdiny spiso-
vatele Jaroslava Foglara každý tý-
den prožívají děvčata a chlapci, 
kteří zmiňovaný kroužek navště-
vují. Postupně se seznamují s tím-
to po generace oblíbeným auto-
rem, ale především s hrdiny jeho 
knih, kteří se snaží žít a konat po-
dle určitých pevně stanovených 
zásad, sebevzdělávat se a pomáhat 
druhým. Život podle těchto pravi-
del byl aktuální v době vzniku 

a do dnešních dnů na své platnosti 
nic neztratil, spíše naopak připo-
mínka a hlavně praktické naplňo-
vání daných zásad je v současné 
době více než aktuální. 

Holky a kluci na začátku každé 
schůzky hledají dopis od tajemné-
ho Rikitana, který je plný úkolů 
určených pro danou schůzku. Děti 
si tak vedle myšlenek o kamarád-
ství a přátelství osvojí i praktické 
zkušenosti, které jim mohou po-
moci v životě v různých více či 
méně svízelných situacích (např. 
vázání různých druhů uzlů, orien-
tace v přírodě, přenášení zraněné-
ho aj.) Kroužek Jaroslava Foglara 
je pro děti čas, který mohou strávit 
v malé skupince, kdy jdou stranou 
všechny povinnosti, kdy vnímají 
jen přírodu a sebe. zažívají 
na vlastní kůži, jaké to je, když 
všichni táhnou za jeden provaz.

Za ŠD Kateřina Vladyková

ních květů při kroužku „ Dovedné 
ruce“.

Alena Iglerová
vychovatelka ŠD

Dopravní výchova pro prvňáčky

environmentální výchova 
a spolupráce s nPŠ

Školní mléko a Ovoce do škol

Léčivé rostliny ve školní družině

kroužek Jaroslava Foglara

zahájen kurz plavání pro 3. + 4. 
třídy

13. 11. – turnaj v kopané 6. + 7. 
třídy

13. 11. – talent okresu Prachatice
14. 11. – 1. A, 9. A – program Phe-

nix
Adaptační kurz – 6. třídy
21. 11. – exkurze Vzdělání a ře-

meslo
27. 11. – florbaL – 1. – 5. ročník
3. 12. – divadlo Plzeň – Noc 

na Karlštejně – 8. A, 9. B
5. 12. – mikulášská nadílka ve tří-

dách v parku
Návštěva dětí z mš v 1. třídách
8. 12. – rozsvícení vánočního stro-

mu
11. 12. – divadlo Plzeň – 7. A, 

7. B- Adéla ještě nevečeřela
13. 12. – projekt 1/9 – čteme dě- 

tem

Košícek

Více na:
www.zstgmvimperk.cz

Profesionální hudebník Pavel 
Hrabě, absolvent plzeňské konzer-
vatoře, připravil pro naše žáky z 1. 
až 6. tříd výukový program o hu-
debních nástrojích – akustický so-
prán saxofon, tenor saxofon, elekt-
rický dechový Akai EWI + samp-
ler Roland Fantom RX a další. 
Vystoupení bylo založené na spo-
lupráci s dětmi, které nejen viděly 
a slyšely, jak se na tyto nástroje 

hraje, ale některé si na ně mohly 
samy zahrát. S panem Hrabětem si 
všichni s chutí zazpívali kromě 
klasických i lidové písně, které hu-
debník upravil do latiny, rock“-
n“rollu či swingu. zazněl také jazz 
– rock, funk... Podle ohlasu se dě-
tem koncert moc líbil. A věřím, že 
je netradiční výuka obohatila. 

Mgr. Iva Karasová

Hudební nástroje –  
od akustických k elektrickým

Mikuláš
Kde se vzal, tu se vzal,
mikuláš pod okny stál.
V ruce velkou berličku,
na hlavě měl čepičku.
z bílých vousů teplý šál,
takhle, děti, vypadal.

(Eva Tučková, 2. B)
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Den veteránů
11. 11. 2013 se třídy 5.A., 5.B 

a 7.B zúčastnily Dne veteránů. 
Před budovou měÚ ve Vimperku 
společně s dalšími obyvateli města 

uctily památku válečných veterá-
nů. Po slavnostním aktu jsme si 
v zasedací místnosti měÚ mohli 
prohlédnout výstavu zbraní.

Žáci 7.B

I letošní září byl o zápis do škol-
ní družiny velký zájem. Celkem se 
přihlásilo 102 dětí, z toho 36 žáků 
z prvních tříd. Děti jsou rozděleny 
do 4 skupin, resp. oddělení. I. od-
dělení (23 žáků) má na starosti vy-
chovatelka Kateřina Vladyková, 
II. oddělení (23 žáků) vedoucí 
vychovatelka Lenka malíková, 
III. oddělení (29 žáků) vychovatel-
ka Alena Iglerová a o 4. oddělení 
(27 dětí) se střídá vychovatelka 
Bronislava Desatová a vychovatel 
mgr. Václav Jakš. Paní Kateřina 
Vladyková je dočasně v době pra-
covní neschopnosti zastupována 
vychovatelkou Ivetou Pavlíkovou.

školní družina zajišťuje pro děti 
především odpočinkové činnosti, 
zajišťující relaxaci po denní výuce, 
rekreační a tělovýchovné činnosti, 
a činnosti zájmové, jež rozvíjejí 
žákovu osobnost.

V podzimních měsících jsme 
využívali především travnatý po-
zemek a hřiště u hlavní budovy 
školy, třídy v přízemí v parku, do-
pravní hřiště a tělocvičnu. za pěk-
ného podzimního počasí jsme po-
bývali na hřištích a na pozemku 
školy, nebo se projížděli na kolech 

a koloběžkách na dopravním hřišti. 
Kluci a holky se těšili ze sběru spa-
daných kaštanů pro lesní zvířátka, 
na stavbu ozdobných výrobků, 
nebo jen tak pro radost. tělocvičnu 
jsme využívali nejčastěji na míčo-
vé hry, především k vybíjené, ale 
i na florbal, či překážkovou dráhu.

V průběhu druhého pololetí mi-
nulého roku se děti ze školní druži-
ny i ostatní z I. stupně zapojily 
do akce „Sbíráme PEt víčka pro 
martinku“. Dohromady se podaři-
lo nasbírat 140 kg, čímž přispěje-
me na léčebnou péči pro nemoc-
nou dívku. V tomto sběru pokraču-
jeme i v tomto školním roce.

Při školní družině mohou děti 
navštěvovat několik zájmových 
kroužků – pěvecký kroužek, krou-
žek dovedných rukou a nově ote-
vřený koužek Jaroslava Foglara 
pod vedením Kateřiny Vladykové.

V tomto školním roce byla pro 
velký zájem uchazečů o ranní škol-
ní družinu otevřena od 7 hodin 
i druhá třída.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 
2014 přejí zaměstnaci ŠD.

Lenka Malíková

Vítání občanků
Vítání občánků našeho města 

probíhala také v podzimních měsí-
cích letošního roku. malá miminka 
a jejich rodiče přivítali v obřadní 
síni měÚ ve Vimperku i naši žáci. 
O kulturní program se střídavě po-
staraly děti ze školní družiny pod 
vedením paní vychovatelky Lenky 

malíkové a z Dramaťáku zš tgm 
pod vedením paní učitelky Ivy 
Karasové. Při slavnostních akcí 
zazněly říkanky, básničky a 
písničky, které připomenuly 
narození dětí, ale také podzimní 
čas. Novým občánkům přejeme 
hodně zdraví a jejím rodičům ra-
dostné dny a klidné noci.

Iva Karasová,
vedoucí Dramaťáku

Divadlo Plzeň 
Noc na Karlštějně a Adéla ještě 

nevečeřela, to jsou názvy dvou 
muzikálů, které zhlédli žáci naší 
školy v Komorním divadle V Plzni. 
Noc na Karlštejně, notoricky 
známé dílo Jaroslava Vrchlického, 
nastudovali v plzeňském divadle 

brněnští herci. toto představení 
dne 3. 12. 2013 viděla 8. A a 9. B. 
O týden později se třídy 7. A a 7. B 
pobavily u české komedie Adéla 
ještě nevečeřela, jež byla původně 
natočena roku 1977 Oldřichem 
Lipským. 

Mgr. Alžběta Rückerová

Liška bystrouška 
S hrou Rudolfa těsnohlídka 

Liška Bystrouška zavítalo do měst-
ského kulturního střediska Divadlo 
jednoho herce. tím jedním hercem 
byl pan René Josef. Celá škola tak 
tuto hru mohla zhlédnout ve dnech 
4. – 5. 11.2013. 

A jak se líbila žákům?

Ondřej Jošt: „Divadlo bylo vel-
mi srandovní, i když na začátku se 
to tak nejevilo.“

Sára štěchová: „Podle smíchu 
mě i ostatním děti usuzuji, že se 
představení líbilo.“

Kristýna Chalupná: „Bylo to 
zábavné a poučné.“

Mgr. Alžběta Rückerová

   
Je dlohodoubou tradicí, že se 

žáci naší školy zúčastňují výtvar-
ných soutěží v rámci předmětu vý-
tvarná výchova. V loňském roce 
jsme měli několik úspěchů. V pro-
jektu „Pomáháme si“ (kdy byly 
obrázky použity na výzdobu ne-
mocnice Vimperk) vybrala komise 
obrázky Kateřiny Pulcové z 5.B 
a Kateřiny Havrdové z 5.A. K vý-
zdobě prostorů hradu Helfenburg 
přispěly výkresy na téma «Jak 
vypadá Dánský princ»        Nikol 
Žigmundové z 9.B, Andrey Lašá-
kové z 7.B a Dominika Frúhaufa 
z 9.A. tito žáci mohli využít na-
bídky volné vstupenky na prázdni-
nové divadelní představení. Dále 

se každoročně zúčastňujeme malo-
vání obrázků pro Natur Vision, pro 
hasiče, zahrádkáře a jiné. téměř 
vždy přispějeme na výstavu vý-
tvarných výrobků do Informační-
ho střediska Vimperk. Posíláme 
obrázky do AgJ Hluboká nad Vlta-
vou, kde se každoročně uskutečňu-
je výstava výkresů ze všech přihlá-
šených škol. V neposlední řadě 
děti malují vánoční blahopřání pro 
dobročinnou organizaci „Stonož-
ka“-Hnutí na vlastních nohách. 
Žáci všech ročníků se pak pravi-
delně podílejí na výzdobě školy, 
a to průběžně nebo tématicky. 

Mgr. Margit Řeřichová

Poděkování
V letošním roce obohatil vánoč-

ní výzdobu školy v parku keramic-
ký betlém, který nám věnovala ko-
legyně Vladislava Lehečková. 

Chtěli bychom jí touto cestou po-
děkovat za krásný vánoční dárek.

za kolektiv učitelek a žáků 1. 
stupně

Dagmar Daňková

soutěže ve výtvarné výchově 

Podzim ve školní družině
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Ahoj…..vlastně Skol ! 
Asi mě neznáte… Dovolte, 

abych se představil. Jsem skřítek 
skiraplácký a už druhým rokem 
jsem kamarádem téměř 40 dětí 
sportujících v kroužku Lyžování- 
Skiraplé naší základní školy, který 
je zároveň přípravkou Sportovního 
střediska Ski klubu šumava. Děti 
trénují ve dvou skupinách pod ve-
dením trenérek Evy Daverné 
a martiny mondlové. V první sku-
pině jsou nejmenší skiraplátka – 
předškoláci a žáci prvního ročníku 
a ve druhé skupině děti ze druhého 
a třetího ročníku nejen z naší zá-
kladní školy. 

A že jim to sportování opravdu 
jde! Na podzim se děti společně 
s trenérkami věnovaly rozvoji po-
hybových schopností, dovedností, 
pohybovým hrám, základům atle-
tiky, gymnastiky, sportovních 
her,….. V rámci tréninků si zazá-
vodily v seriálu běžeckých a inline 
závodů na Vodníku, pořádaných 
Ski klubem šumava pod názvem 

Po srpnovém soustředění na 
Nových Hutích a účasti na mist-
rovství světa čekalo mažoretky – 
juniorky ještě několik vystoupení. 
Ve velmi příjemné atmosféře se 
děvčata představila v šumavských 
Hošticích, kde místní myslivci sla-
vili padesát let od svého založení. 
Slavilo se i na další akci, kam byl 
náš soubor pozván. tentokrát sla-
vil padesát let Domov pro seniory 
Kůsov. mažoretky zpestřily svým 
vystoupením i gymnastické závo-

dy, jež se konají každý rok na pa-
mátku J. Landové. 

11. 12. 2013 mažoretky svou 
účastí podpořily vánoční akci –
Česko zpívá koledy. 

Děvčata se pravidelně scházejí 
každé pondělí a pátek. Absolvova-
ly již několik soutředění – s pom 
pomy i s hůlkou. Další soustředění 
je ještě čekají. Pilně trénují a chys-
tají se na novou soutěžní sezónu.

Mgr. Alžběta Rückerová 
(juniorky Klapeto Vimperk)

Plavání
V listopadu byl zahájen plavec-

ký výcvik pro 3. a 4. třídy. Lekce 
plavání probíhají v nově zrekon-
struovaném areálu plaveckého ba-

Dne 7. 11. 2013 jsme se vydaly 
na volejbalový turnaj středních 
škol do Prachatic. Při cestě jsme se 
smály, po příjezdu se úsměv 
na tváři změnil v trému. Když jsme 
vešly do tělocvičny, první dojem 
byly dvoumetrové dívky a síť, kte-
rá byla hodně vysoko. Hra byla 
velký zážitek a zkušenost. zahrály 
jsme si krásně, postupně s opadají-

cí trémou se naše výkony stále 
zlepšovaly. Díky povzbuzování 
paní učitelky Hudečkové jsme 
všechny zápasy odehrály na vý-
bornou. Po ukončení turnaje jsme 
měly pár minut do odjezdu autobu-
su, proto jsme celou cestu běžely 
a dohnaly ho na poslední chvíli. 
těšíme se na další volejbalové 
akce. Sára Štěchová, 7.A

Přespolní běh
V měsíci říjnu se ve sportovním 

areálu Vodník konal již tradiční 
okresní přebor žáků v přespolním 
běhu. V těžké konkurenci se naši 
žáci neztratili. V kategorii mlad-
ších žáků (6. a 7. třídy) vybojovali 
chlapci i dívky krásné druhé místo 
v soutěži družstev. V kategorii 

starších žáků (8. a 9. třídy) chlapci 
byli na třetím místě a děvčata zví-
tězila. Bohužel tato kategorie ne-
byla postupová, a tak se vítězky 
nemohly poměřit se soupeřkami 
v krajském kole. Nejlépe si v jed-
notlivcích vedli: Adélka Nováková 
a Ondřej Jošt.

Mgr. Jana Hudečková

Florbal 2013/2014
Ve středu 27. 11. 2013 se naše 

družstvo ve složení Havlíček ma-
těj, Kašpar David, Červený Ond-
řej, Pavlásek šimon, Vavřík Jan, 
Kováč Jakub, matoušek martin, 
Krejčí Lukáš, zámek Jakub a Pale-
tář Jan zúčastnilo okresního kola 
šKOLSKÉHO POHÁRU ČP 
ve florbalu ve Strakonicích. Druž-
stva byla rozdělena do dvou skupin 
po pěti týmech. Naši kluci svojí 
skupinu vyhráli a postoupili do se-
mifinále. tam se utkali se zš Du-

kelská Strakonice. Kluci hráli 
krásný florbal, byli lepším týmem, 
ale dostali minutu před koncem 
nešťastný gól a tím pádem museli 
o postupujícím rozhodnout trestné 
nájezdy. tam naši střelci měli slab-
ší chvilku. Prohráli jsme. A tím 
pádem jsme hráli o bronzové me-
daile. tento zápas jsme vyhráli nad 
zš Radomyšl 5:1.

Kluci si ze Strakonic odvážejí 
třetí místo a POStUP DO KRAJ-
SKÉHO KOLA.

gRAtULUJEmE!!! 
Petra Hrůšová

Orientační běh
Družstvo dětí ze zš tgm se 

zúčastnilo orientačního běhu 
na Borových Ladách. Nejlépe si 
vedli Lucie Vrtilková a Jan Stach, 
kteří svoji kategorii vyhráli. Sou-

rozenecká dvojice Anežka a ši-
mon Pavláskovi získala třetí místo.

Všem dětem moc gratulujeme 
a děkujeme za vzornou reprezen- 
taci školy. 

Petra Hrůšová

SEm – tAm, Běhu do vrchu 
Vodník, Lyžařského krosu na Haj-
né Hoře a běžeckého závodu 
Na Kuřidle ve Strakonicích. 
O podzimních prázdninách se ski-
raplata zúčastnila víkendového 
soustředění v Českých Žlebech. 

Skiraplátka se už opravdu těší 
na pravou zimu a sníh. Já také !! 
Jakmile nám napadne sníh nebo 
bude hodně mrznout, aby se mohl 
vyrobit sníh umělý, nasadíme 
čertovská prkýnka – ski – lyže 
a vyrazíme do stopy do Sportovní-
ho areálu Vodník. Při tréninku bu-
deme hrát hry, učit se základům 
běžeckého lyžování,….. a v rámci 
tréninkové přípravy se zúčastníme 
lyžařských závodů v jihočeském 
regionu, na Vodníku, zadově, 
Kvildě,… 

Vzkaz pro skiraplata!:
Hodně sněhových vloček, úspě-

chů a radosti ze sportování Vám 
přeje skřítek skiraplácký !!!

Za Ski klub Šumava a Skiraplé 
Mondlová M.

Mažoretky klapeto Vimperk

zénu ve Volarech. třetí třídy absol-
vují výcvik ve čtvrtek a čtvrté třídy 
vždy v úterý. V květnu budou za-
hájeny plavecké lekce i pro žáky 1. 
tříd.

Mgr. Martina Koubová

Volejbalový turnaj středních škol 

kroužek lyžování – skiraple

Příjemné prožití 
svátků vánočních
a šťastné vyjetí 
nejen do stopy lyžařské
Vám do nového roku 2014
přeje Skiraplé a Ski klub Šumava Vimperk.
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ZÁPIS
žáků do 1. ročníku pro školní rok 2014-2015

proběhne v budově školy v parku
Pražská 167, 1. patro, Vimperk

Pátek  24. ledna 2014 od 13:00 do 17:00
Sobota 25. ledna 2014 od 9:00 do 11:00

Rodiče mají právo vybrat pro své dítě školu, která bude zajišťovat 
jeho základní vzdělávání (Zákon 561/2004 Sb., § 36, odst. 5) 

K zápisu vezměte s sebou rodný list budoucího žáka 
nejmilejší hračku dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

K zápisu se dostaví i žáci, kteří měli v loňském školním roce
odklad školní docházky.

Během zápisu je možné konzultovat případné žádosti o odklad 
se školní psycholožkou a výchovnou poradkyní.
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1. máje 268, 385 01 Vimperk, tel., fax: 388 41 20 17
e-mail: zstgm@centrum.cz, www.zstgmvimperk.cz

Základní škola T. G. Masaryka vzdělává žáky z Vimperka i okolí od roku 1930. • Vzdělávání žáků 
probíhá podle Školního vzdělávacího programu ZŠ TGM Vimperk. • Žáci 1. – 4. ročníku se vzdělá-
vají v budově školy Pražská 167, žáci 5. – 9. ročníku v budově 1. máje 268 • Žáci 1. – 5. ročníku 
mohou navštěvovat školní družinu s provozní dobou od 6:00 do 16:10 • Škola má k dispozici 
vlastní školní jídelnu, která nabízí své služby žákům, zaměstnancům školy i ostatním občanům 
Vimperka • Žáci 1. – 4. ročníku mohou využívat nabídky svačin v podobě dotovaného školního 
mléka, mléčných výrobků a ovoce, v budově 1. máje je o velké přestávce zajištěn prodej svačin 
a nápojů • Při škole pracuje Školská rada TŠ TGM Vimperk • Rada rodičů ZŠ TGM složená ze 
zákonných zástupců žáků jednotlivých tříd se organizačně i finančně podílí na školních i mimo-
školních akcích, ve spolupráci s SR ZUŠ Vimperk pravidelně pořádá ples mažoretek a dechového 
orchestru • Do Rady žáků ZŠ TGM jsou voleni zástupci jednotlivých tříd • Škola vydává občasník 
KOLEM ŠKOLY (KOŠ) • ZŠ TGM Vimperk pořádá tradičně pro žáky, rodiče i vimperskou veřejnost 
vánoční a letní školní slavnosti • Škola je spolupořadatelem celostátních závodů v soutěží v bě-
žeckém lyžování, snowboardingu a mažoretkovém sportu

Školní psycholog
Činnost školního psychologa byla na škole zahájena ve školním roce 2009-10 a je financována  
z evropských fondů. Práce psychologa je zaměřena na pomoc dětem, rodičům i pedagogům  
v oblasti školní práce, tvorby třídního kolektivu, popř. osobních problémů. 
Dva asistenti pedagoga pomáhají žákům zvládnout učivo při hodinách i při přípravě na vyučování

Projekty školy
Škola nanečisto – pro budoucí žáky 1. tříd
Projekt 1/9 – zaměřen na spolupráci žáků 1. a 9. ročníku
Adaptační kurz – pro žáky 6. ročníku
Naše město – pro žáky 6. ročníku
Jazykové dvoudenní – pro žáky 8. ročníku
Nebojte se střední školy – pro 9. ročník
Zvládnu to – pro vycházející žáky
Den Země – pro všechny žáky školy
ZŠ TGM je partnerskou školou Centra pro jazykové vzdělávání ELEC, které zajišťuje mezinárodně 
uznávané jazykové zkoušky

Sport
Lyžařský výcvikový kurz – pro žáky 7. ročníku
Plavecký kurz – žáci 3. a 4. ročníků
Žáci školy se pravidelně účastní sportovních olympiád a turnajů v kolektivních sportech a dosahu-
jí velmi dobrých výsledků na okresní, krajské a mnohdy i republikové úrovni.
Partnery školy v oblasti sportovní činnosti jsou oddíly SKI Šumava, SNOWRIDERS, HC Vimperk, 
oddíl kopané TJ Šumavan Vimperk, oddíl gymnastiky

Kurzy pro rodiče
Kurz zaměřený na práci s počítačem (dle zájmu)
Kurz anglického jazyka (dle zájmu)

• Škola spolupracuje s PPP Prachatice, pro žáky s dys poruchami zajišťuje hodiny reedukace, 
umožňuje logopedickou péči v budově školy

Aktivity školy a zájmové útvary
Sportovní třídy 6. – 9. ročník (škola spolupracuje 

se sportovními oddíly SKI klub Šumava, Snow-
riders , HC Vimperk)

Lyžování (Skiraplé) 1. – 5. ročník
Basketbal  5. – 9. ročník
Volejbal 5. – 9. ročník
Soubor mažoretek 1. – 9. ročník,  soubor je ote-

vřen i pro dívky z ostatních ZŠ, SŠ, SOU , od r. 
2013 přípravka pro dívky z MŠ

Dramatický soubor 1. – 9. ročník
Pěvecký kroužek při ŠD
Dovedné ruce při ŠD
Kroužek Jaroslava Foglara při ŠD
Škola nabízí kroužky cizích jazyků a práce na po-

čítači dle zájmu dětí 

Volitelné a nepovinné předměty
Náboženství
Informatika
Domácnost
Německý jazyk
Anglický jazyk


