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Pasování budoucích prvňáčků
Díky městskému kulturnímu 

středisku Vimperk můžeme každo-
ročně uspořádat závěrečnou část 
projektu škola nanečisto v příjem-
ném prostředí. ten letošní ročník 
proběhl dne 28. května. K pasová-
ní doprovodili děti jejich rodiče, 
ale také se na slavnostní akci přišly 
podívat paní učitelky z mateřských 
škol, neboť mateřské školy mají 
velký podíl na výborné spolupráci 
s naší základní školou při projektu. 
Paní učitelky obou školek byly ob-
darovány květinami a při svém 
projevu ocenily význam projektu 
škola nanečisto a přípravu dětí 
na vstup do školy vůbec. Účast 
na slavnostní akci přijal také 
PhDr. miloš Beneš, vedoucí odbo-
ru školství, kultury a cestovního 
ruchu měÚ ve Vimperku.

Po zahájení v podobě kulturní-
ho programu školní družiny byli 
budoucí prvňáčci přivedeni na pó-
dium žáky 8. ročníku a dostali pa-
mětní listy, buton a plnicí pero 
s logem školy a omalovánky 
s vimperskými motivy, jež věnoval 
odbor školství měÚ Vimperk. zá-
věr patřil vystoupení dětí pod ve-
dením paní učitelky Ivy Karasové. 
Odpoledne pokračovalo první tříd-
ní schůzkou rodičů, kdy byly před-
staveny budoucí třídní učitelky 
1. tříd. Rodičům byly také podány 
informace týkající se zahájení 
školního roku 2015/2016. Na tuto 
chvíli byly pro děti v prostorách 
sálu měKS připraveny hry se slad-
kou odměnou v režii vychovatelek 
školní družiny a žáků 8. ročníku.

Mgr. Dagmar Rückerová

Strom absolventů
Dne 3. června 2015 se uskuteč-

nil již 5. ročník projektu odboru 
životního prostředí měÚ Vimperk 
Strom absolventů. Žáci 9. ročníku 
opět zasadili na rozloučenou s po-
vinnou školní docházkou svůj 
strom.

Slavnostního aktu sázení dubu 
se kromě žáků 9. ročníku účastnila 
starostka města Vimperk Ing. Jaro-
slava martanová, pracovníci odbo-
ru životního prostředí a vedení 
školy. Hosté v krátkých proslovech 
připomněli význam ochrany život-
ního prostředí v souvislosti s vý-
sadbou stromů a popřáli žákům 

úspěšné ukončení povinné školní 
docházky. Akce byla zařazena také 
do projektu 1/9, takže deváťáky do-
provodili i žáci 1. ročníku a připra-
vili pro své starší kamarády krátký 
program.

Vycházející žáci obohatili vy-
sazování stromu absolventů vlast-
ními texty s přírodní tematikou 
a ke kořenům stromů uložili lahev 
s vlastními podpisy. Nezbývá nic 
jiného, než popřát stromům, ať se 
jim na pravém břehu Volyňky dob-
ře daří, a vycházejícím žákům hod-
ně štěstí a úspěchů v následujícím 
období. Dagmar Rückerová

Milí deváťáci,
začátek, tedy povinnou školní 

docházku máte za sebou, všechno 
jste zvládli. za vámi je také trápení 
s prvním psanými nebo čtenými 
písmenky, za pár hodin budou mi-
nulostí i hodiny strávené nad mate-
matickými příklady, větnými roz-
bory či překlady z angličtiny. teď 
budete prohlubovat schopnosti 
a dovednosti, kterým se chcete 
v budoucnu ve svém profesním ži-
votě věnovat. Poznali jste na vlast-
ní kůži, že život není jen o pohodě 
a spokojenosti, ale také o práci, 
dřině, trápení i nespravedlnosti. 
Ale i to jste zvládli, uvědomili jste 
si svou vlastní sílu a hodnotu, zaži-
li jste pocit hrdosti ve chvílích, 
kdy se vám dařilo, vyrovnali jste 
se s kritikou vrstevníků i autorit.

zkrátka 9 let ve škole je přece 
jen kus života poznamenaný nejen 
procesem vzdělávání v dikci záko-
na, ale také prodchnutý mnoha zá-
žitky se spolužáky, kamarády 

i učiteli. Nyní se škola s vámi loučí 
a vy se loučíte s ní. Skoro by se 
zdálo, že léta učení končí, ale sku-
tečnost je jiná. Čím složitější 
a technicky náročnější je svět ko-
lem nás, tím náročnější také život 
každého z nás.

Na prahu vaší nové cesty 
za štěstím a úspěchem si připo-
meňme slova filosofa Sokrata: 
„Když chcete uspět tak moc, jako 
chcete vzduch, pak toho dosáhne-
te. Není žádné jiné tajemství úspě-
chu.“ mějme na paměti, že úspěch 
nepřichází ze dne na den, často je 
třeba něco obětovat. Ale ze všeho 
nejdůležitější je začít, nečekat 
na vhodný moment, neboť existuje 
jen jeden vhodný moment, a to je 
„nyní“.

milí deváťáci, jménem všech 
zaměstnanců zš tgm Vimperk 
i jménem svým vám přeji do živo-
ta jen to nejlepší. Jděte svému štěs-
tí i svým úspěchům naproti!

Mgr. Dagmar Rückerová,  
ředitelka ZŠ TGM Vimperk
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Poslední slovo třídního učitele 9. B
Blíží se konec školního roku, 

konec povinné školní docházky, 
konec 9. B, konec společného sou-
žití skupiny mladých lidí, kteří se 
sešli 1. září 2011 v jedné třídě. 
zpočátku velmi nesourodý kolek-
tiv se postupem času změnil na po-
hodovou a fajn partu. Partu, která 
zaslouženě prožila 9. třídu v klidu 
a pohodě. Každý ve třídě má své 
nezastupitelné místo, je potřebný 
takový jaký je a bez něho by byla 
třída neúplná. Roztržití šatnáři 
Adam s Petrem, na židli se věčně 
houpající Lukáš, vtipně glosující 

tomáš, rozesmátá Kikyna, Sylva, 
Andrea, upovídaná Lucka, Karina, 
Simona s mobilem v ruce, zvídavá 
maruška, čtenářka Vendulka, po-
hodová terezka, Péťa, Nikola, po-
klidná Katka, Kristýna, Kačenka. 
Všichni dohromady vytvořili bá-
ječný kolektiv, jenž dokázal spo-
lečně vytvořit příjemné chvilky 
vyučujícím a hlavně své třídní uči-
telce. Na každém konci je krásné 
to, že něco nového začíná, takže 
hodně štěstí do nových začátků.

Vladislava Lehečková
třídní učitelka 9. B

konverzační soutěž – aj
Ve čtvrtek 22. ledna 2015 pro-

běhla konverzační soutěž v anglic-
kém jazyce. V kategorii I. A (6. 
a 7. ročník) se na 3. místě umístila 
Anna marie Hanžlová, na 2. místě 
se umístil Jan zeman a Vojtěch Jir-
kovský a na 1. místě se s postupem 
do okresního kola umístil tomáš 
Vais. V kategorii II. A (8. a 9. roč-
ník) se na 3. místě umístil tomáš 

Rouče a Sára štěchová, na 2. místě 
se umístila Alice grulichová 
a na 1. místě s postupem do okres-
ního kola se umístil Petr šísl. 
V okresním kole, které proběhlo 
18. 2., se tomáš Vais umístil 
na krásném 3. místě a Petr šísl 
na 5. místě. 

Mgr. Miroslava Brašnová

Poslední sbohem deváté á
Ahoj, deváťáci,
je na mně, jako na posledním 

třídním IX. A, abych napsal zdra-
vici nebo dopis na rozloučenou, 
chcete-li.

možná, že se Vám to teď nezdá, 
ale budete jistě v dobrém vzpomí-
nat na léta prožitá ve školních 

škamnech, neboť na to špatné se 
většinou zapomíná…Do dalšího 
života Vám přeji hodně hustých zá-
žitků – to, abyste se nenudili –ale 
také soulad, porozumění a pokoru. 
A nikdy nic nevzdávejte,

Váš třídní, Pepik Bejček

rozloučení 9. b
Prožili jsme toho spolu hodně. 

Od smíchu o přestávkách či v ho-
dině po různé neshody. za to, jaká 
jsme byla třída, vděčíme také uči-
telskému sboru. Velké díky patří 
paní ředitelce Dagmar Rückerové, 
která nás naučila znát krásy hudby, 
paní zástupkyni toušlové, která to 
s námi nikdy nevzdávala, i když 
jsme se často nechtěli učit. Největ-
ší díky patří naší třídní učitelce 
paní Vladislavě Lehečkové. Ujala 
se nás na začátku šesté třídy a do-
vedla až na konec deváté. měla 

s námi občas trápení, když jsme se 
hádali mezi sebou nebo nechtěli 
na něčem pracovat. Vždy při nás 
stála v dobrém i zlém. Děkujeme 
za krásné chvíle, mnoho vtipných, 
veselých i smutných zážitků, 
spoustu nových poznatků a zkuše-
ností do života, které se určitě bu-
dou hodit. za ty roky na základní 
škole jsme toho mnoho zažili 
a chceme všem za vše poděkovat. 
Loučíme se s vámi a věříme, že 
na nás budete vzpomínat v dob-
rém, tak jako my na vás.

bubeníčková simona, Frčková Lucie, Hanousková václava, kysi-
lová karina, Lašáková andrea, Maroušková Tereza, Michalcová ka-
teřina, Mikešová silvie, neužilová Petra, nová nikola, nováková 
Marie, Pek adam, Podskalský Lukáš, Preňková kateřina, rouče To-
máš, Šísl Petr, Štěpánová kristýna, Šupová kristýna.

Třídní učitelka: vladislava Lehečková
Třídu též navštěvovali: Bledá Sára, Bostlová Iveta, Kolář Vlastimil, 

Kotlárová Scarlett, macková Vanesa, Sigmundová Kateřina, švejnochová 
Olivia, Bršlová michaela, maršíková Eva, martinková tereza

Devět let už uplynulo
Každý další rok se někdo loučí, 

dnes jsme to my. Věříme, že přes 
všechny problémy a častá trápení 
s námi, si alespoň jednou vzpome-
nete na rošťáky z IX. A.

možná, že o tom všichni nevě-
dí, ale každý v nejposlednějším 
koutku svého srdce chce poděko-
vat. Děkujeme za devět pestrých 
let strávených na masaryčce, 
za všechny výlety, tresty, i za to, že 

jste byli Vy učitelé přísní. Naučit 
nás něčemu novému muselo být 
složité, ale měli jste tu trpělivost 
a nezlomili jste nad námi hůl. Je 
možné, že to není poznat a uznává-
me, že škola nás nebavila, ale ško-
la není jen o učení! 

škola nám dala dočasnou rodi-
nu, za kterou jsme se každý den 
vraceli a i přes neshody jsme rádi, 
že můžeme říct:„Ano, chodili jsme 
do IX. A, jež vycházela roku 
2015.“

sára becková, Daniel červený, evelína Daverná, Pavel Hanko, 
Miroslava Hohneová, jiřina Honková, Zdeněk Chval, Miroslava 
Chvalová, Zdena korchová, barabara koukalová, Tomáš král, vero-
nika Malíková , adéla nováková , Šimon Pek, adéla Pixová, Tereza 
Plánková, kateřina roblová, David Řehoř, jakub Švejda, josef Tis-
chler, václava Tvrdková, Filip vondruška. 

Třídní učitelé: josef bejček, Zuzana vaňková, karel Hrůša.
Ti co odešli: tomáš Schwaberger, Petr Had, Jaroslav Lukášek, Nikola 

Anetzbergerová

Černé a Čertovo jezero
Protože jsme partnerská škola 

Národního parku šumava Vim-
perk, uspořádal pro nás park 21. 4. 
2015 exkurzi na Černé a Čertova 
jezero. této výpravy se zúčastnili 
žáci šestých až devátých tříd, kteří 
byli na biologické nebo rybářské 
olympiádě. 

Autobusem jsme dorazili až 
na parkoviště na špičáku. Jela 
s námi paní Dana zývalová pra-
covnice NP šumava. Nejprve jsme 
se vydali na naše největší jezero 
ledovcového původu – Černé jeze-

ro. Paní zývalová nám cestou dá-
vala informace o zdejší krajině, ži-
vočiších i rostlinách. Na Černém 
jezeře jsme se naobědvali a odpo-
činuli. Pak jsme vyrazili na jezero 
Čertovo. šli jsme přes důležitý bod 
– rozvodí. Obě jezera byla opravdu 
krásná, navíc nám přálo i počasí, 
a tak jsme pořídili i kvalitní foto-
gtafie. zpátky jsme se vraceli jinou 
trasou. Byli jsme všichni unavení, 
ale myslím si, že to za to stálo! Ex-
kurze se nám moc líbila.

Kristýna Dolejší VII. A
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Matematické soutěže
V letošním školním roce jsme 

soutěžili nejen v tradičních soutě-
žích matematický Klokan, mate-
matická olympiáda a Pythagoriá-
da, ale přibyla i další matematicko-
-fyzikální soutěž.

matematického Klokana se cel-
kem ve čtyřech kategoriích zúčast-
nily všechny děti naší školy 2. – 9. 
ročníku. V nejmladší kategorii 2. 
a 3. tříd Cvrček se umístil 1. málek 
Václav, 2. Hrůšová Karolína a 3. 
Czerwenková tereza. V kategorii 
Klokánek pro 4. a 5. třídu byla 1. 
Anežka Pavlásková, 2. Petr Pod-
skalský a 3. Natálie Uhříčková. 
Kategorii Benjamín ovládli na 1. 
místě František Had, 2. Andrea 
Kovalčíková a 3. Adam Kovalčík. 
V nejstarší kategorii ( 8. a 9. třídy) 
s názvem Kadet se na prvním mís-
tě umísila miroslava Chvalová, 
druhá skončila Karin Kysilová 
a pomyslnou bronzovou medaili 
získal zdeněk Chval. Další soutěži 
je matematická olympiáda. škol-
ního kola se celkem zúčastnilo 35 
žáků. z nich do okresního kola 
v Prachaticích postoupili: Anežka 
Pavlásková 5. A, Lucie Vrtilková 
5. A, tomáš Le 6. B, Lenka tučko-
vá 6. B, Andrea Kovalčíková 7. B, 
Adam Kovalčík 7. B, František 
Had 7. A Jaroslav Podlešák 7. A, 
Veronika Hodoušková 8. B, Rosti-
slav Frýdek 8. B, zdeněk Chval 9. 
A a miroslava Chvalová 9. A. zde 
opět nikdo z výše uvedených ne-
získal více jak polovinu maximál-

ního počtu bodů, což je podmínka 
pro úspěšného řešitele.

V Pythagoriádě pro 5. – 8. třídy 
se celkem zúčastnilo 50 žáků 
ve školním kole a do okresního 
kola postoupili žáci Anežka 
Pavlásková 5. A, Lucie Vrtilková 
5. A, František Had 7. A, Adam 
Kovalčík 7. B, Ondřej Jošt 8. A 
 a Alice grulichová z 8. A. zde se 
na skvělém třetím místě umístil 
Adam Kovalčík a na pátém místě 
František Had. tito dva žáci tím 
získali nejvýraznější úspěch 
na poli matematiky v tomto škol-
ním roce.

Novou soutěží letos byla mate-
maticko-fyzikální soutěž, kterou 
společně organizovali Rohde-
-Schwarz a gymnázium Vimperk. 
školního kola formou testu se zú-
častnilo celkem 15 žáků. z nich 
bylo sestaveno tříčlenné družstvo, 
které nás reprezentovalo v druhém 
kole, které proběhlo zábavnou for-
mou před diváky v měKS. Naše 
družstvo ve složení Adéla Pixová 
9. A, Alice grulichová 8. A a Dan 
Červený 9. A se umístili na krás-
ném 2. místě v konkurenci druž-
stev našeho okresu. I toto lze hod-
notit jako výrazný výsledek v re-
prezentaci zš tgm.

Všem žákům, kteří se matema-
tických soutěží zúčastnili, patří 
velký dík, těm kteří se umístili 
na předních místech navíc i veliká 
gratulace.

Mgr. Jiří Toušl

Biologická olympiáda – školní kola
6. 1. 2015 proběhlo školní kolo 

biologické olympiády kategorie C 
/ 8. a 9. třídy/. Celkem se z této ka-
tegorie zúčastnilo soutěže 26 žáků. 
Na 1. místě se umístil Vojtěch Bu-
rian z VIII. A, 2. místo obsadil Ja-
kub švejda z IX. A a na třetím mís-
tě byl Filip Schartner z VIII. A. 
tito žáci postoupili do okresního 
kola, které se uskutečnilo 27. dub-
na v Prachaticích.

5. 1. 2015 proběhlo školní kolo 
biologické olympiády kategorie D 

/6. a 7. třídy/. Celkem se z této ka-
tegorie zúčastnilo soutěže 31 žáků. 
Na prvním místě se umístil Jan 
Krejčí ze VII. A, 2. místo obsadil 
Adam Kovalčík ze VII. B a na tře-
tím místě byl Adam Praizlerze VII. 
A. I tito žáci postoupili do okresní-
ho kola, které proběhlo 23. dubna 
v Prachaticích. zde si nejlépe vedl 
Adam Praizler, který se probojoval 
na 6. místo ze 17 soutěžících. Bla-
hopřejeme.

Mgr. Bohumila Sellnerová

konverzační soutěž v německém jazyce
Dne 15. 1. 2015 proběhlo školní 

kolo konverzační soutěže v ně-
meckém jazyce. Soutěžilo se pou-
ze v kategorii II. A. školního kola 
se zúčastnilo 10 žáků devátých 
tříd.

výsledky školního kola kate-
gorie II. a 

1. místo Petra Neužilová 9. B, 
tereza matoušková 9. B, 2. místo 
Silvie mikešová 9. B, Karina Kysi-
lová 9. B, 3.místo Nikola Nová 9. 
B, miroslava Chvalová 9. A

Petra Neužilová a tereza ma-

toušková postoupily do okresního 
kola, které se konalo 4. 2. 2015 
v Prachaticích. Vzhledem k tomu, 
že se obě žákyně učí německý ja-
zyk teprve dva roky jako druhý cizí 
jazyk, pustily se do boje s žáky 
z celého okresu, kteří němčinu 
mají jako hlavní cizí jazyk od třetí 
třídy. I s tímto handicapem vybojo-
valy pro naší školu krásné 2. místo 
tereza matoušková a 3. místo Pet-
ra Neužilová. Děvčatům blahopře-
jeme a děkujeme za reprezentaci 
školy.  Mgr. Helena Jíňová

Mářský vrch
V úterý 14. 4. 2015 jsme byli 

společně se 7. B na mářském vr-
chu. Naše exkurze začínala na vla-
kovém nádraží ve Vimperku. šli 
jsme po silnici, po louce a pak 
chvíli lesem. Urazili jsme 6,5 kilo-
metru. Když jsme dorazili na mář-
ský vrch, rozdělali jsme oheň a za-
čali chystat dobrý pokrm. 7. B šla 
zatím na rozhlednu a kamenné 
moře. Po stolování v přírodě jsme 
se vydali na rozhlednu my. Vede 
k ní křížová cesta. Rozhledna je 
vysoká 10 metrů a má 37 schodů. 
Poté jsme vyrazili na kamenné 
moře, které jsme slezli po celé dél-
ce. Počasí nám přálo, a tak jsme si 
exkurzi užili. E. Sichingerová 

Přírodovědná soutěž národní park Šumava 
ve školních lavicích

Ve dne 16. 4. až 21. 4. 2015 pro-
běhlo na naší škole 1. kolo přírodo-
vědné soutěže Národní park šuma-
va ve školních lavicích organizo-
vané informačním střediskem 
a střediskem environmentální vý-
chovy Stožec. Soutěže se zúčastni-
li žáci šestých, sedmých, osmých 
a devátých tříd.

Úspěšnými řešiteli byli: Adria-
na Bauerová ze 7. A a Vojtěch Bu-
rian z 8. A. tito žáci postoupili 
do 2. kola soutěže, které se usku-
tečnilo 29. května 2015 v areálu 

Vodník ve Vimperku. zde je čeka-
lo 10 stanovišť. Obsah stanovišť 
byl zaměřen na rostliny, houby, 
mechy, lišejníky, stromy, savce, 
ptáky, hmyz, obojživelníky, ryby, 
pobytová znamení a další. Větši-
nou zde byly živé přírodniny. 

Nejúspěšnější soutěžící byli 
slavnostně vyhlášeni 20. června 
2015 v Informačním středisku 
a středisku environmentální vý-
chovy v Kašperských Horách. Bla-
hopřejeme.

Mgr. Bohumila Sellnerová

NP Bavorský les
Dne 5. 5. jsme jeli se třídou 7. B 

do Národního parku Bavorský les 
a s námi jeli 2 zaměstnanci NPš, 
kteří nás seznamovali se zdejším 
prostředím i živočichy. zakoupili 
jsme si vstupenky a šli na stezku 
v korunách stromů. ze začátku 
byla stezka nízko, ale čím jsme šli 
dál, tím byla výše. Cestou po stez-
ce byly informační tabule, u kte-
rých celá naše třída zastavila a pán 
z NPš nám vždy říkal, co znázor-
ňují. Druhá třída 7. B šla s  panem 
Čtvrtníkem o něco napřed, aby-

chom se na stezce nepletli. Když 
jsme vyšli až nahoru do výšky 
44m, bylo krásně vidět daleko 
do kraje. Poté jsme se vydali na 7 
kilometrů dlouhý okruh zvaný zví-
řecí výběhy. Většinu zvířat jsme 
viděli –například jeleny, losa 
s mládětem, vydry, medvídka mý-
vala, dravce, sovy, tetřeva i tetřív-
ka, kočky divoké, medvěda. Počasí 
nám přálo a věřím, že se všem ex-
kurze do národního parku velmi 
líbila.

Adam Praizler VII.A 
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Recitace
školní kolo recitační soutěže 

proběhlo na 1. stupni ve středu 4. 
března 2015 a zúčastnilo se ho 41 
žáků. Na 2. stupni 11. března 2015 
a zapojilo se 47 recitátorů. Všichni 
přednášející předvedli velmi pěkné 
výkony. Atmosféra jako vždy byla 
báječná. Porota vybrala v každé 
kategorii nejlepší recitátory.

0. kategorie (1. třídy) 1. místo 
tereza Venclíková 1.B 2. místo 
štěpánka Krejčí 1.B 3. místo Jan 
Kunc 1.B

I. kategorie (2. a 3. třídy)  
1. místo s postupem tereza Czer-
wenková 3. B tomáš Chmel 3.B 
2. místo Diana Izhboldina 3.A 
3. místo martin Narovec 2.A

II. kategorie (4. a 5. třídy) 
1. místo s postupem Natálie Uhříč-
ková 5.B 2. místo s postupem Ne-
lla Pflanzerová 4.A Lukáš Krejčí 
5.B 3. místo Lucie Eignerová 5.A 
Čestné uznání: Petr Podskalský 
4.A,  Lukáš Hříbal 4.A,  Adéla 
Bauerová 4.B 

III. kategorie (6. a 7. třídy) zlaté 

pásmo s postupem: zuzana Caiso-
vá – 6.A, matěj tonkovič – 6.A, 
Lukáš Uhříček –7.A Dále do zlaté-
ho pásma postoupil David Kašpar 
– 6. A a matyáš Rákosník – 7. B.

IV. kategorie (8. a 9. třídy) zlaté 
pásmo s postupem: Ondřej Jošt – 
8.A , miroslava Chvalová – 9.A, 
tomáš Král – 9.A, Petra Neužilová 
– 9. B Dále se do zlatého pásma 
dostali: Veronika Hodoušková 
(8.B), miroslava Höhneová (9.A), 
zdeňka Korchová (9. A), Václava 
tvrdková (9. A), tomáš Rouče 
(9.B), Karina Kysilová (9.B).

Ve středu 18. 3. 2015 se v Pra-
chaticích konalo okresní kolo re-
citační soutěže. zúčastnilo se ho 
deset našich žáků a svými výkony 
velmi dobře naši školu reprezento-
vali.

3. místo ve III. kategorii: Lukáš 
Uhříček. Ocenění poroty ve IV. ka-
tegorii: tomáš Král, miroslava 
Chvalová a Ondřej Jošt. Pochvala 
za recitaci patří všem. gratulace 
patří oceněným.

Mgr. Iva Karasová

výlet tříd 6. a, b na borová Lada
Na Borová Lada jsme jeli auto-

busem od školy v osm hodin 
19. 5. 2015. Na Borová Lada jsme 
šli nejdříve na sovinec. Viděli jsme 
tam výra velkého, sýce rousného, 
sovici sněžnou a další sovy. Občer-
stvili jsme se a vyrazili jsme na ra-
šeliništní jezírko – Chalupskou 
slať. 6. B šla do informačního stře-
diska na Svinné Ladě na film a my 
6. A na jezero, kde jsme viděli 
spoustu typických rostlin pro raše-

liniště např. zakrslou břízu, sucho-
pýr, brusnici borůvku i brusnici 
brusinku, borovici kleč a spoustu 
dalších rostlin. A pak jsme se se 
6. B vyměnili a šli jsme se dívat 
na zajímavý film o šumavě. Hned 
po filmu jsme se vydali na vyhlíd-
ku a od ní rovnou na autobus. 
Všichni jsme si tento výlet užili 
a doporučoval bych všem toto mís-
to navštívit.

Jiří Půbal 6. A

Den Země
Dne 22. 4. 2015 proběhl Den 

země na naší škole. Kromě úklidu 
prostor kolem školy, byl pro žáky 
připraven pestrý program. Pro 
žáky šestých tříd i letos připravila 
paní učitelka Čejková zajímavá 
mikroskopická pozorování. Sedmé 
třídy nově navštívily skládku od-
padu v Pravětíně a dotřiďovací lin-
ku komunálního odpadu ve Vim-

perku. Žáci osmých tříd prošli his-
torickou část města a na závěr 
proběhl kurz zdravovědy, kde si 
žáci zopakovali zásady 1. pomoci. 
Žáci devátých tříd pracovali 
na projektu Poznáváme horniny. 
Na závěr Dne země zástupci mys-
liveckého spolku předvedli dětem 
ukázky vábení zvěře. za pěkného 
počasí jsme zvelebili okolí školy 
a školní pozemek.

Mgr. Jana Hudečková

Den Země na 1. stupni
Letošní svátek země jsme osla-

vili ve středu 22. dubna 2015 spolu 
s NPš Vimperk. Pracovníci Stře-
diska environmentální výchovy 
Správy NP šumava připravili dva 
okruhy s hravými aktivitami zamě-
řenými na přírodu NP šumava. 
Jedna trasa se sedmi stanovišti 
vedla arkádami a zámeckými za-
hradami k nádvoří zámku, druhá 
procházela arboretem a končila 
na zámeckém nádvoří. Každá třída 
(1. až 5.) pohromadě se svou třídní 
učitelkou nebo se svým třídním 
učitelem vystartovala podle pečli-
vě rozepsaného časového harmo-
nogramu. Hned v úvodu si děti 
připomenuly význam Dne země. 
Společně vymýšlely, co vše pro 
její záchranu může každý obyvatel 
udělat. Páťáci si to dokonce před 

svým startem hned vyzkoušeli, zú-
častnili se společného úklidu ko-
lem školy. Na okruzích se žáci se-
známili s obojživelníky, hledali 
v trávě speciálním sklíčkem, které 
imitovalo hmyzí oči, sestavili do-
mino se savci, odhalili skrytý obrá-
zek, dozvěděli se, kdo z ptáků od-
létá do teplých krajin, poznali rost-
liny šumavy a vyzkoušeli si mra-
venčí spolupráci. Naše poznávací 
cesta byla zakončena tvořivými 
stanovišti, kde si účastníci vyrobili 
odznak, vymalovali obrázky a tra-
dičně dostali malé odměny. Hra 
s dřevěnými skládačkami byla ve-
selou tečkou za všemi vzorně při-
pravenými aktivitami. Děkujeme 
všem pracovníkům NPš za skvě-
lou oslavu naší země.

Mgr. Iva Karasová

Malá energetická akademie
Energetická společnost E. ON 

připravuje pro žáky atraktivní na-
učně-zábavné programy, které jsou 
zaměřené na efektivní využívání 
energie a alternativní zdroje ener-
gie.

Ve čtvrtek 26. 2. a v pátek 27. 2. 
2015 se žáci 1., 3. a 4. tříd naší 
školy zúčastnili dvou programů, 
které probíhaly v učebně s interak-
tivní tabulí a ve speciálním vozi-
dle E. ON Energy trucku, které je 
za účelem vzdělávání a osvěty vy-
baveno nejrůznějšími názornými 
vzdělávacími pomůckami a expe-
rimentálním koutkem.

V programu AKUplus+ pro 
malé kouzelníky se děti z prvních 
tříd zábavnou formou dozvěděly, 

co je el. energie, k čemu ji běžně 
využíváme a jak se s ní zachází. 
Celým programem děti provázel 
kouzelník Voltík a jeho pomocnice 
Leontýnka.

Program misePlus+- mobilní 
výcvikové středisko agentů pro 
žáky třetích a čtvrtých tříd byl za-
měřený na znalosti o el. energii, 
jejích úsporách a na ochranu život-
ního prostředí. Děti se staly agenty 
misePlus+ v doprovodu mrs. E 
a mr. ON. Po splnění všech úkolů 
byli agenti odměněni tzv. výbavou 
energetického agenta, která byla 
uložena v praktickém batůžku. 
V batohu byla identifikační karta, 
tričko, flash disk apod. 

Dagmar Daňková

soutěž ve zpěvu
Ve středu 25. 3. 2015 se v DDm 

ve Vimperku konalo okrskové kolo 
pěvecké soutěže Jihočeský zvo-
nek. Naši školu reprezentovalo 12 
žáků, kteří byli vybráni ze školních 
škol – Jeffrey Waltman, Eva tuč-
ková, martin Narovec, Natálie 
Uhříčková, marie Kukačková, Da-
mian Havel, Nikolas Laci, Adriana 
Hojdekrová, Karolína Vančurová, 
Petra Neužilová, Kristýna šupová 
a Vojtěch Burian.

ze všech výše jmenovaných 
žáků získali umístění jen tito: 
Jeffrey Waltman – 1. místo (0. ka-
tegorie), Eva tučková – 3. místo 
(0. kategorie), Petra Neužilová –  
2. místo (3. kategorie), Karolína 
Vančurová – 2. místo (3. katego-
rie), Kristýna šupová – 3. místo  
(3. kategorie), Vojtěch Burian – 
3. místo (4. kategorie) .

Nikoho z našich žáků porota ne-
vybrala do okresního kola.

Mgr. Alžběta Rückerová
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Mléko a ovoce do škol
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 jsme střídali 
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 ochucené  5,00 Kč
jogurt   5,00 Kč
smetanový krém  5,00 Kč
jogurtový nápoj ovocný  7,00 Kč

Opět také probíhal projekt Ovo-
ce 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.

V letošním školním roce jsme 
využili doprovodné opatření od fir-
my Laktea, které spočívalo v ob-
jednání – Ochutnávkového koše 
ovoce a Ochutnávkového koše ze-
leniny vždy pro dvě třídy v roční-
ku. tyto ochutnávky jsme zařadili 
do projektu školy pro 1. stupeň – 
V zdravém těle zdravý duch. V ná-
vaznosti na toto opatření byl uspo-
řádán sportovní den lehké atletiky, 
kterého se zúčastnili všichni žáci.

Mgr. Jitka Ondřejová

Projekt Zvládnu to
Ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2015 

probíhalo v hotelu Kodrea na No-
vých Hutích třídenní soustředění 
pro žáky 9. tříd s názvem zvládnu 
to. třicet dva deváťáků se zde in-
tenzivně věnovalo především pří-
pravě na přijímací zkoušky z čes-
kého jazyka, matematiky a všeo-
becných studijních předpokladů.

Formou různých testů si budou-
cí studenti opakovali učivo a zvy-
kali si na systém zkoušky, která je 
čekala 22. dubna u přijímacího ří-
zení na střední školy. 

Výuku zajišťovali pí uč. Leheč-
ková, pí zást. toušlová, p. uč. Da-
něk, p. ředitel Heřta, pí uč. Jedlič-
ková, pí uč. tláskalová a paní ředi-
telka Rückerová. 

Chtěla bych tímto poděkovat 
všem jmenovaným pedagogům 
za účast na tomto soustředění.

Projekt zvládnu to přináší žá-

kům 9. tříd nejen utřídění si a zo-
pakování poznatků, které získali 
na základní škole, ale velký vý-
znam vidím také v tom, že se obě 
třídy vzájemně lépe poznaly, že 
pracovaly v jiných skupinách, než 
jsou zvyklé ve škole a že mezi se-
bou měli všichni velmi hezký 
vztah.

Chtěla bych žáky pochválit ne-
jenom za snahu, kterou při výuce 
projevovali, ale i za večerní pro-
gram, který si sami připravili. 
(A že byl opravdu zdařilý, o tom 
svědčí i fotografie na webu).

Celkově hodnotím tuto akci 
jako velice zdařilou a shoduji se 
i s výsledy ankety, kterou účastníci 
před závěrem vyplňovali. Hodno-
cení celého soustředění z pohledu 
žáků vyznělo velmi pozitivně.

Mgr. Dana Toušlová

Projekt 1/ 9
Již tradičně probíhá na naší ško-

le projekt 1. a 9. tříd. Ani v tomto 
školním roce tomu nebylo jinak.

Úplně prvním setkáním deváťá-
ků a budoucích prvňáčků bylo 
v květnu 2014, kdy byly děti, v té 
době ještě předškoláci, pasovány 
na školáky.

Projekt dále pokračoval ve škol-
ním roce v měsíci listopadu, kdy 
přišli deváťáci poprvé svoje prv-
ňáčky navštívit.  Strávili společně 
dvě příjemné vyučovací hodi-
ny.  V první hodině si deváťáci „zo-
pakovali“ Slabikář a nacvičili 
s dětmi čtení nového textu a poté 
jim pomohli se psaním velkého 
psacího  P. V druhé hodině probě-
hl  nácvik společného vystoupení 
u příležitosti Rozsvícení vánoční-
ho stromu a zbyla i chvilička popo-
vídat si nad učebnicí ČJS.  Nadše-
ní z práce a setkání bylo vidět 
na obou stranách.    

Další setkání bylo v prosinci, 
kdy se sešli prvňáčci z „béčka“ se 
svými deváťáky, aby se společně 
zúčastnili programu Pečení a zdo-
bení vánočních perníčků, který pro 
ně připravilo vimperské  DDm. Už 
jen samotná cesta, kdy si každý de-

váťák vedl svého prvňáčka, byla 
velkým zážitkem. A pak přišlo 
na řadu zpracování těsta, válení, 
vykrajování, pečení a nakonec 
zdobení perníčků.

Všichni opravdu  „váleli“!!!! 
Spolupráce „velkého a malého“ 
byla zábavná i dojemná. Perníčky 
se opravdu povedly. Deváťáci 
opravdu na své prvňáčky mysleli. 
V době, kdy prvňáčci netvořili, si 
pro ně deváťáci připravili dopro-
vodný program – pohybové hry. 

Dalším setkáním bylo setkání 
v týdnu před Velikonoci, kdy si 
prvňáčci za pomoci svých starších 
kamarádů připomněli velikonoční 
zvyky, zkusili uplést pomlázku, 
namalovat kraslici, vyrobit dekora-
ci zajíčka – stojánek na vajíč-
ka a připravit, a vlastnoručně na-
psat velikonoční přáníčko. 

V měsíci červnu nabyla setká-
vání na intenzitě. Společné nacvi-
čování závěrečného tanečku prv-
ňáků a deváťáků na hudbu z filmu 
Ať žijí duchové a samotné vystou-
pení bylo krásným koncem za roč-
ním „kamaráděním se velkých 
a malých“. 
Za projekt 1/ 9 Mgr. M. Mondlová, 

Mgr. D. Kubíčková, 
Mgr. V. Lehečková

Škola nanečisto 
Projekt určený pro předškoláky 

a jejich rodiče měl v letošním škol-
ním roce pět částí. Děti z mateř-
ských škol navštívily naši školu 
a při společných aktivitách se se-
znamovaly s prostředím a pedago-
gy základní školy. Celý projekt 
vyvrcholil 28. května slavnostním 

pasováním na žáky zš tgm. Veš-
keré informace a fotografie k pro-
jektu jsou na www.zstgmvimperk.
cz. Děkujeme paním učitelkách 
z mateřských škol a rodičům 
za podporu a těšíme se na další se-
tkání.

Dagmar Daňková

výchovné poradenství 
Péče o žáky s vývojovými poru-

chami učení, spolupráce a konzul-
tace s jednotlivými učiteli při řeše-
ní výchovných a výukových pro-
blémů, monitorování žáků s pro-
blémy v učení či v chování, hledá-
ní řešení těchto problémů spolu 
s pedagogy, ředitelkou školy 
a školní psycholožkou, spolupráce 
s rodiči, účast na jednání s rodiči 
problémových žáků, účast na vý-
chovných komisích, koordinace 
práce učitelů s žáky se specifický-
mi potřebami, to vše je náplní prá-
ce výchovného poradenství na 
1. stupni. Učitelé pomáhají žákům 
s vývojovými poruchami učení po-
dle plánů pomoci dítěti, které vy-
pracovává školní psycholožka 
PhDr. Alena Wagnerová. Na školní 
psycholožku se mohou obracet ro-
diče s různými otázkami týkající-
mi se jejich dítěte každou středu 

v hlavní budově a každý čtvrtek 
v budově v parku. V rámci plánů 
osobního rozvoje dítěte pracují 
žáci na hodinách reedukace. V le-
tošním roce probíhala reedukace 
pod vedením paní učitelky 
mgr. Jany Frčkové (3 hodiny) 
a paní učitelky mgr. Radky Voldři-
chové (1 hodina). Vzhledem 
k zvyšujícímu se počtu žáků, kteří 
mají  našeho školního pedagogic-
ko-psychologického pracoviště 
nebo z některé Pedagogicko-psy-
chologické poradny doporučení 
k reedukaci, jsou žáci na začátku 
školního roku zařazováni do hodin 
reedukace podle stupně naléhavos-
ti a potřebnosti. S ostatními žáky 
pracuje paní PhDr. A. Wagnerová. 
školní psycholog letos také otevřel 
pro zájemce Kurz pozornosti.

Mgr. Iva Karasová,
výchovná poradkyně
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Dramatická výchova
Cílem je vychovávat svobod-

nější, samostatnější, aktivní a tvo-
řivou osobnost. Rozvíjet v žácích 
schopnost jednat, estetické vnímá-
ní a prožívání světa, představivost, 
obrazotvornost, fantazii, intuici, 
tvůrčí schopnost žáků. Dát žákům 
příležitost k ventilování citů, a tím 
přispět k správnému sociálnímu 
chování i postojům žáků. Vést k sa-
mostatnému, osobitému myšlení 
a adekvátnímu vyjadřování myšle-
nek. zdokonalovat sociální doved-
nosti, rozvíjet kontakt, důvěru, cit-
livost, spolupráci s ostatními, a tím 
zlepšovat sebevědomí a schopnost 
rozhodování. Navozovat pocit 
úspěchu.

Letos se Dramaťák rozdělil 

na dvě oddělení. Na 1. stupni pra-
coval pod vedením Ivy Karasové 
a na 2. stupni pod vedením miro-
slavy Brašnové. Svou práci budou 
společně reprezentovat na tradič-
ním Setkání s Dramaťákem 18. 
června 2015 v měKS v rámci oslav 
85. výročí školy. A také se spolu 
sejdeme na jevišti měKS 22. červ-
na 2015 v Divadelní sešlosti 2015.

Dramaťák 1. stupně ve školním 
roce 2014/15 vystupoval na dvou 
akcích seniorů, na Rozsvícení vá-
nočního stromu, na vánoční oslavě 
pracovníků školy, ke Dni učitelů, 
na Dni matek, také opět vítal nově 
narozené občánky Vimperka. 
Všechna vystoupení se dětem moc 
povedla.  Mgr. Iva Karasová 

Den učitelů –vimperk
Dne 25. 3. 2015 proběhla v sále 

měKS oslava Dne učitelů, při níž 
byli oceněni pedagogové všech 
stupňů škol na Vimpersku. Akci 
pořádal Odbor školství, kultury 
a cestovního ruchu městského úřa-
du Vimperk, o kulturní vystoupení 
se postarali žáci a pedagogové 
zUš Vimperk. Akci svou účastí 
podpořili ředitelé mateřských, zá-
kladních i středních škol i zástupci 
zřizovatelů. Hlavním bodem pro-
gramu bylo ocenění 16 pedagogů 
škol, jejichž zřizovatelem jsou 
obce Vimperska, město Vimperk 
nebo Jihočeský kraj, jež jednotlivé 
školy na toto ocenění nominovaly.

Ocenění pedagogové zš tgm 
Vimperk:

Mgr. Dana Toušlová
mít výborného zástupce je pro 

ředitele školy skutečná výhra. 
Skvělý zástupce ředitele souzní 
s názory ředitele, je pracovitý, kre-
ativní, pečlivý v administrativní 
práci, rychlý v rozhodování, doká-
že být nekompromisní, ale také 
velkorysý, je to zkrátka, řečeno 
slovníkem průmyslové sféry, ve-
doucí výroby ve škole. Při své prá-
ci zástupce ředitelky si dokáže na-
jít čas i na žáky ve třídách, kde učí. 
Připravuje s nimi soutěžní recitač-
ní vystoupení, věnuje se jim při 
konzultacích a přípravě na přijíma-
cí zkoušky, je hybnou silou při 
školních projektech. Několik let je 
členkou poroty okresního kola 
Olympiády v českém jazyce. Díky 
svým osobním vlastnostem si vy-
budovala respekt kolegů, žáků i ro-
dičovské veřejnosti.

Mgr. jaroslava Pánová
Paní učitelka patří k těm peda-

gogům, na něž se nezapomíná, 
a proto dodnes mnozí bývalí žáci 
vzpomínají na její hodiny cizího 
jazyka s respektem. Dokázala žáky 
motivovat a přesvědčovat o důleži-

tosti znalosti cizích jazyků a napl-
ňovat tak heslo – kolik jazyků 
znáš, tolikrát jsi člověkem. Dokla-
dem jejího pedagogického umu je 
skutečnost, že mnozí pokračovali 
ve studiu cizích jazyků na střední 
a poté na vysoké škole, a tak se cizí 
jazyk stal jejich životní profesí. 
Paní učitelka Pánová žije ve vel-
kém sepětí se svou školou, podpo-
ruje všechny společenské, kulturní 
i sportovní akce školy a svou peda-
gogickou činností se velkou měrou 
podílí na budování dobré pověsti 
zš tgm Vimperk.

Mgr. Olga Lavičková
Paní učitelka byla organizátor-

kou biologické olympiády, vedla 
kroužky ekologického charakteru, 
jež měly ve své náplni konkrétní 
činnosti, jakým bylo např. čistění 
studánek v okolí Vimperka, umis-
ťování ptačích budek ve spolupráci 
s vimperskými ornitology. Samo-
zřejmostí bylo pořádání exkurzí, 
besed a výukových programů 
ve spolupráci s NP a CHKO šuma-
va, zajímavou aktivitou byl projekt 
Výuka šumavou týkající se porov-
nání historických a současných fo-
tografií šumavských a vimper-
ských míst. Paní učitelka Lavičko-
vá se velkou měrou zapojila 
i do činnosti sportovních tříd, 
účastnila se soustředění a pomáha-
la při organizaci závodů a dalších 
aktivit v souvislosti s běžeckým 
lyžováním.

Příjemné odpoledne proběhlo 
v přátelském duchu za slovního 
doprovodu PhDr. miloše Beneše, 
vedoucího OšKaCR, ocenění pře-
dávali Ingr. Jaroslava martanová, 
starostka města Vimperk, Ing. Jiří 
Cais, místostarosta, oceněným bla-
hopřáli také jihočeští zastupitelé 
a členové školského výboru JK 
RNDr. Jana Krejsová a mgr. Pavel 
Dvořák. Mgr. Dagmar Rückerová

Školní rok očima výchovného poradce
V letošním školním roce se 

uskutečnily všechny plánované 
akce. Žáci 8. ročníku navštívili 
Úřad práce v Prachaticích, kde byli 
informováni o situaci na trhu prá-
ce, nezaměstnanosti atd. V květnu 
si mohli vyzkoušet SCIO testy 
z českého jazyka, matematiky 
a obecně studijních předpokladů. 
Konečné výsledky budou známy 
koncem června, kdy každý žák ob-
drží výslednou zprávu.

Žáci 9. ročníku navštívili začát-
kem školního roku Vzdělávání 
a řemeslo v Českých Budějovi-
cích. V průběhu listopadu, prosin-
ce a ledna navštívili školu zástupci 
středních škol hlavně z okresu Pra-
chatice, Strakonice a České Budě-
jovice. Žáci byli informováni 
o možnostech studia na daných 

školách. Novinkou v letošním šk. 
roce byl trh studijních příležitostí, 
který se konal ve Vimperku. Nej-
důležitějším úkolem žáků 9. roční-
ku bylo podání přihlášek na střed-
ní školu. Do 30. 11. museli podat 
přihlášku žáci na školu s talento-
vou zkouškou, do 15. 3. žáci 
na školy, kde se talentové zkoušky 
nekonají. Všichni žáci byli přijati 
na vybranou školu. Pouze dva žáci 
podávali odvolání. Na osmileté 
gymnázium odchází studovat šest 
žáků, na šestileté jedna žákyně, 
z nižších ročníků vychází 3 žáci 
a z 9. ročníků celkem 40 žáků.

Všem přeji dobré studijní vý-
sledky.

Výchovný poradce pro 2. stupeň
Mgr. Martin Procházka

Dramaťák – 2. stupeň
Na začátku letošního školního 

roku jsme se s žáky 5. – 8. tříd roz-
hodli nazkoušet známou a oblíbe-
nou pohádku Sněhurka a sedm tr-
paslíků. Pro některé děti to byla 
první herecká zkušenost, ale 

i přesto šly do nacvičování s nad-
šením. Hlavní roli zlé královny 
ztvárnil Ondřej Jošt a roli Sněhur-
ky si zahrála Karolína Vančurová. 

Mgr. Miroslava Brašnová

Divadelní představení 
Na období od února do dubna si 

skoro celý druhý stupeň napláno-
val návštěvy divadel. Jako první 
vyrazily do Plzně třídy 7. A a 7. B. 
26. 2. 2015 na malé scéně divadla 
J. K. tyla společně obě třídy 
zhlédly pohádkovou operu Žvani-
vý Slimejš. Příběh popisoval náv- 
štěvu slimejše na světě, kam ho po-
slal mořský král. Slimejš musí při-
nést zpátky opičí játra, která mají 
zachránit život jeho dceři. Při svém 
pobytu na světě potkává Kicibeje, 
jemuž prozradí tajemství zázrač-
ného pramene. Vyzradí to i jeho 
ženě Saise, která ovšem zůstane 
v zázračném pramenu o něco déle, 
než je běžné, a pramen, který zá-
zračně omlazuje, udělá ze Saisy 
dítě.

5. 3. 2015 navštívily plzeňské 
divadlo třídy 8. A a 9. A. Na pro-
gramu dne bylo představení s ná-
zvem Svět kabaret – kabaret svět. 
V hodinovém představení žáci 
a jejich pedagogové vyslechli cel-
kem 18 písní z muzikálů – Cats, 

Hair, Kdyby tisíc klarinetů, Bídní-
ci, West side story, Jesus Christ 
Superstar atd. Na podiu se při zpě-
vu těchto písní a také při tanečním 
zpracování hudby vystřídalo cel-
kem 17 účinkujících. Kulturní zá-
žitek z tohoto představení byl veli-
ký. Žáci byli nadšeni.

Další divadelní představení če-
kalo na třídy 8. B a 9. B v dubnu. 
zápisník zmizelého – tak zněl ná-
zev opery o životě Leoše Janáčka. 
Na začátku programu vystoupil 
ředitel plzeňského divadla a uvedl 
žáky do děje. Poté žáci sledovali 
bezmála dvouhodinový pořad, kde 
se střídaly scénky z Janáčkova ži-
vota a zpěv jeho skladeb. Dílo Le-
oše Janáčka je pro posluchače po-
měrně složité, myslím si ale, že 
díky divadlu J. K. tyla v Plzni 
a jeho divadelnímu pojetí, nalezne 
známý skladatel své příznivce 
v řadách těch, kteří tónům jeho 
skladeb dříve úplně nerozuměli. 

Mgr. Alžběta Rückerová



Kolem šKoly 7

Další úspěchy mažoretek –  
skupiny juniorek klapeto 3

Po základním kole ve zruči nad 
Sázavou, které bylo pro mažoretky 
odrazovým můstkem (7 zlatých, 
2 stříbrné a 1 bronzová medaile), 
se konala kola semifinálová a finá-
lová. I tady se děvčatům velice da-
řilo. První semifinále proběhlo  
1. 5. 2015 v Bělotíně na moravě. 
zde se skupina s náčiním baton 
umístila na 3. místě. Další bronz si 
odvezly Nella Pflanzerová a Simo-
na Kostková za své duo pom pom 
a Nella Pflanzerová za sólo pom 
pom. První místo a zlatou medaili 
obhájila se svým sólem pom pom 
zuzana Kubíčková. Krásné 4. mís-
to vybojovala i Nela Fleišmanová 
se sólem baton. Bohužel hodinu 
před odjezdem na semifinále one-
mocněla jedna mažoretka, takže 
skupina byla v oslabení. Přesto vý-
sledky děvčat byly velice pěkné. 
Anetka Fleišmanová si po uzdra-
vení dojela do semifinále ve Sto-
chově pro 4. místo se sólem pom 

pom. Po semifinálovém kole násle-
dovala finále. První finále bylo 
17. 5. 2015 ve Valticích. zde si ma-
žoretky vybojovaly opět pěkná 
umístění. Aneta Fleišmanová 
3. místo v disciplíně sólo pom 
pom, zuzana Kubíčková 2. místo 
v té samé disciplíně, ale v katego-
rii seniorky. Skupina s náčiním 
pom pom obsadila 3. místo a tím 
získala postup do kategorie „A“. 

24. 5. 2015 se konalo další finá-
le v Náchodě. zde se juniorky pro-
bojovaly ve skupině „A“ na 6. mís-
to a tím získaly postup na 10. mis-
trovství Evropy do města Kedzier-
zyn – Kozle v Polsku 27. – 28. 6. 
2015. Se svou show madagaskar 
vyhrály 2. místo a staly se 1.vice-
mistryněmi České republiky s po-
stupem na 3. World Championship 
majorettes Sport 26. – 29. 8. 2015 
do Prahy. Děvčata blahopřeji ! 

Mgr. Dana Kubíčková 

Školní družina ve školním roce
V letošním školním roce nav- 

štěvovalo školní družinu celkem 
116 dětí rozdělených do čtyř oddě-
lení. školní družina byla otevřena 
od 6.00 do 8.00 a od 11.30 do 
16.15 hodin. Po celý rok jsme vyu-
žívali třídy v přízemí budovy školy 
v parku. Nejvíce času jsme pobý-
vali venku v okolí školy, kde máme 
ideální podmínky ke sportovním 
hrám i k odpočinku. travnatý po-
zemek s ovocnými stromy je pro 
nás příjemným zázemím k pohy-
bovým, míčovým i soutěžním 
hrám. Bezpečně připevněné bran-
ky se sítěmi přilákají každý den 
k fotbalu chlapce i děvčata.

Většina dětí odtud snadno od-
chází do zUš, nebo je odvádíme 
na zájmové kroužky, doučování, 
nebo do budovy Národního parku 
šumava, kam docházejí každý 
čtvrtek ochránci přírody na krou-
žek Sedmikvítek. Při nepříznivém 
počasí využíváme s oblibou tělo-
cvičnu, kde nadšení sportovci hrají 
nejraději vybíjenou v různých va-
riantách.

Při školní družině mají děti 
možnost navštěvovat tyto kroužky: 
pěvecký kroužek, dovedné ruce, 
kroužek Jaroslava Foglara, spor-
tovní kroužek a v zimním období 
kroužek bruslení.

tradičně organizujeme sběr lé-
čivých bylin. Na konci června vy-
brané byliny odesíláme do výkup-
ny bylin ve Vodňanech. Děti sbírají 
doma i ve školní družině, nejčastě-
ji květ sedmikrásky, podběl, kon-
tryhel, jetel červený, list pampeliš-
ky, sušenou pomerančovou a citro-

novou kůru. Usušené a zvážené 
byliny mohou děti odevzdávat 
ve škole do konce června. Sběr po-
kračuje i o letních prázdninových 
měsících, dobře usušené prázdni-
nové rostliny budou vybrány 
v září.

Družina se podílí společně s pe-
dagogy prvního stupně na přípravě 
oslav významných dní. V květnu 
zorganizovala oslavu Dne matek 
v měKS. Děti předvedly mamin-
kám nacvičené básničky, písně 
s doprovodem kytary a harmoniky, 
sportovní vystoupení, tanečky, ta-
nec ve stylu gangnam, tradičně vy-
stoupily mažoretky. V květnu se 
děti z prvních a druhých tříd zú-
častnily exkurze u záchranné služ-
by. K svátku dětí uskutečníme bo-
jovou výpravu po šipkách v dětmi 
oblíbeném arboretu.

I v průběhu tohoto roku se děti 
ze školní družiny i ostatní z první-
ho stupně zapojily do akce „Sbírá-
me PEt víčka pro martinku“, čímž 
přispíváme na léčebnou péči pro 
nemocnou dívku.

Po celý školní rok se družina 
podílí na výzdobě vestibulu, chod-
by v přízemí a tříd družin. Výrob-
ky a výtvarné práce mohou tak 
shlédnout rodiče i ostatní děti.

I letos jsme z části rodičov-
ských poplatků zakoupili do všech 
oddělení nové stolní hry, pomůcky 
pro tělovýchovu a výtvarnou čin-
nost.

Rodiče průběžně informujeme 
o životě školní družiny a chování 
jejich potomků.

Za ŠD Lenka Malíková

spolupráce s nPŠ
I letos probíhá naše spolupráce 

s NPš. Všechny třídy si objednaly 
2-3 programy v Středisku environ-
mentální výchovy, které v průběhu 
školního roku navštívily v rámci 
výuky. třídní učitelé či učitelé pří-
rodovědných předmětů vybrali 
tyto programy s ohledem na osno-
vy a věk žáků. zš tgm se také 
zúčastnila 4. ročníku přírodovědné 
soutěže NPš. V I. kole tři žáci naší 
školy v rámci všech zúčastněných 
a vyhodnocených škol získaly hez-
ká ocenění. Krásné 1.místo v II. 
kategorii bylo uděleno Báře Kuče-
rové, 2. místo II. kategorie patří 

tamaře Simetové a 3. místo ve IV. 
kategorii získal Petr Podskalský. 
Deset žáků postoupilo do II. kola, 
které se konalo 29. 5. 2015 na Vod-
níku. Byli to: tomáš Bláha, Karo-
lína Hrůšová, Daniel Jakl, Jakub 
Steinbach, Jakub Krejčí, Bára Ku-
čerová, tamara Simetová, Petr 
Podskalský, Anežka Pavlásková, 
Adriana Bauerová, Vojtěch Burian. 
V rámci spolupráce jsme také zís-
kaly různé výhody, např. sešity pro 
prvňáky, odměny pro žáky, kteří se 
zúčastnili programů SEV NPš, 
zdarma účast na Dni země. 

Mgr. Iva Karasová

Moje rodina – projekt druhých tříd
Projekt probíhal v rámci vyučo-

vacích hodin těchto předmětů: čes-
ký jazyk, člověk a jeho svět a vý-
tvarná výchova. S dětmi jsme si 
povídali o rodině, jejím poslání, 
rodinných příslušnících a vztazích 
mezi nimi. Uspořádali jsme bese-

du ve třídách s fotografiemi, žáci 
tvořili rodokmen své rodiny. Při 
výtvarné výchově jsme společně 
namalovali maminku. Projekt se 
žákům velmi líbil. 

Mgr. Jana Frčková,
Mgr. Jitka Ondřejová

Littlekadetky Klapeto Vimperk (vedoucí D. Rückerová)
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Kroužek lyžování
Lyže, inline brusle, kolo, běh, 

hry, fotbálek,… to všechno baví 
děti, které chodí do kroužku lyžo-
vání, který je přípravkou Sportov-
ního střediska Fischer Ski klubu 
šumava. V letošním školním roce 
se do kroužku přihlásilo celkem 40 
dětí ve věku od 6 do 10 let a to ne-
jen z naší školy. 

V podzimním období se všech-
ny skupiny nejmladších, mladších 
i starších „skiraplat“ scházely kaž-
dé úterý, čtvrtek, nejstarší i ve stře-
du, v tělocvičně a na hřišti naší 
základní školy nebo ve Sportov-
ním areálu Vodník. Společně s tre-
néry se děti věnovaly rozvoji po-
hybových schopností, pohybovým 
hrám, základům atletiky, gymnas-
tiky, sportovních her,… Na pod-
zim se „skiraplata“ v rámci trénin-
ků zúčastnila seriálu běžeckých 
závodů na Vodníku, pořádaných 
Fischer Ski klubem šumava pod 
názvem SEm – tAm, Běhu do vr-
chu Vodník, Lyžařského krosu 
na Hajné Hoře a běžeckého závodu 
Na Kuřidle ve Strakonicích. 

S první sněhovou vločkou zača-
ly děti pravidelně trénovat na vý-
borně připravených, zpočátku 
uměle, později přírodně, nasněže-
ných tratích ve Sportovním areálu 
Vodník. Svoji lyžařskou dovednost 

si děti vyzkoušely také na závo-
dech krajského přeboru na Vodní-
ku a zadově a při šumavském mi-
nimaratonu na Kvildě. Nechyběla 
ani zimní soustředění všech skupin 
na Kvildě. 

Na závěr lyžařské sezony 
2014/2015 byla všechna šikovná 
skiraplata, která se aktivně zúčast-
ňovala tréninků a závodů, oceněna 
na „Slavnostním závěrečném 
zhodnocení lyžařské sezóny Fis-
cher Ski klubu šumava“, které se 
konalo v městském kulturním stře-
disku ve Vimperku. 

kluci a holky, také rádi běhá-
te venku, zažíváte dobrodruž-
ství, hrajete hry s kamarády, je-
zdíte rádi na kole, na kolečko-
vých bruslích, prostě sportujete? 
Máte chuť poznat nové kamará-
dy a naučit se něco nového? Tře-
ba jezdit na lyžích, kole a inline 
bruslích? 

Tak přijďte v září mezi nás! 
budeme se na vás těšit!

Za Ski klub Šumava
M. Mondlová 

Vzkaz pro skiraplata: Přejeme 
Vám slunečné prázdninové dny, 
užijte si volna a pohody… a neza-
pomeňte v srpnu se na Vás těšíme 
v Nové Peci na soustředění!

Dopravní soutěž
Dne 5. května 2015 se žáci naší 

školy zúčastnili okresního kola do-
pravní soutěže v Prachaticích. 
Akce byla tradičně pořádaná DDm 
Prachatice, mgr. miroslavem Pi-
lečkem, Policií Prachatice, komisí 
Besipu a oblastním spolkem ČČK 
Prachatice. Soutěže absolvovalo 
více než 70 dětí z 9 škol. Děti mu-
seli projít disciplínami jako je ne-
lehká jízda zručnosti, jízda podle 
pravidel silničního provozu na do-
pravním hřišti, testy z pravidel sil-
ničního provozu a základy první 
pomoci. Soutěžní družstva byla 
hodnocena ve dvou kategoriích 

a družstvo vždy tvořili 2 dívky a 
2 chlapci, kdy každý soutěžil 
ve všech disciplínách. za každou 
chybu se soutěžícímu připsaly 
trestné body. Naši žáci získali 
7. místo, ale v hodnocení jednot-
livců se umisťovali v lepší polovině 
soutěžících. Soutěž byla velmi 
dobře organizovaná a dětem se lí-
bila. Cílem ovšem není pouze vý-
hra. Hlavní je naučit děti bezpečné 
jízdě po dopravních komunikacích 
s minimem úrazů, na čemž pracu-
jeme ve škole a měli bychom 
i doma ve volném čase s dětmi.

Mgr. Martina Koubová

Mírový běh – česká republika 2015
„Mír  neznamená  nepřítomnost 

války.
Mír  znamená  přítomnost  har-

monie, lásky, spokojenosti a jedno-
ty.“ (Sri CHINMOY)

Dne 26. května 2015 se ve Vim-
perku zastavil mírový běh. Skupi-
na 12 nadšenců v modrém s hořící 
pochodní a v doprovodu místosta-
rosty města Vimperk Ing. Jiřího 
Caise proběhla špalírem nejstar-
ších ročníků zš tgm. Na ploše 
hřiště je přivítala ředitelka školy, 
po zdravici místostarosty a krát-
kém vystoupení zpěváků a mažo-
retek zapojili účastníci mírového 
běhu přítomné žáky zš tgm a zš 
Smetanova do svého programu. 
V týmu běžců se účastnili zástupci 
světových, jež představili v rod-
ném jazyce. Úkolem dětí bylo da-
nou zemi poznat. 

Slavnostním bodem programu 
bylo ocenění dvou legend vimper-
ského sportování:

mgr. Karel Hudeček, dlouhole-
tý učitel zš tgm, držitel školní 
ceny Olympijského výboru ČR, 
průkopník běžeckého závodního 

lyžování na šumavě, organizátor 
běžeckých závodů, olympiád 
v lehké atletice, zakladatel spor-
tovních tříd zš tgm, organizátor 
sportovního dění ve Vimperku 
a trenérské činnosti SKI klubu šu-
mava Vimperk,

Ing. Vojtěch Kohout, aktivní 
účastník běžeckých a cyklistic-
kých závodů v nejvyšší věkové ka-
tegorii, účastník místních akcí otu-
žilců, sportovní nadšenec, muzi-
kant – harmonikář, jenž obohatil 
nejednu kulturní akci ve Vimperku 
i okolí.

moderátoři – sportovci krás-
ným způsobem zaktivizovali žáky 
obou škol a v duchu svého motta 
šířili harmonii, lásku a pohodu. 
Ocenili vřelé přijetí na škole, přá-
telskou atmosféru, ale také výkon 
vystupujících a školní píseň znějící 
v úvodu akce. V odpoledních hodi-
nách byli běžci očekáváni na sta-
dionu tatran Prachatice při Olym-
piádě mládeže 2015 žáků 1. stupně 
základní školy.

Mgr. Dagmar Rückerová

sk snowriders 2015
Sezóna 2014-2015  pro náš SK 

Snowriders Vimperk jubilejní – 
desátá, byla opět sezónou úspěš-
nou. Členové sportovního středis-
ka mládeže, které náš klub zaštiťu-
je, se kromě pravidelných tréninků 
zúčastnili devíti soustředění /3 let-
ní a 6 zimních/ a SCm při sportov-
ním gymnáziu se zaměřením 
na snowboarding pod patronátem 
SK Snowriders se zúčastnili 14 tré-
ninkových soustředění v Rakous-
ku, Itálii, Finsku a také v naší re-
publice na zadově a Dolní mora-
vě. Novinkou bylo hostování těch 
nejlepších ve sportovním klubu 
SBX české reprezentace, kde naši 
jezdci získali mnoho zkušeností 
a výkonnostně se výrazně posunuli 
vzhůru. Naši snowboarďáci repre-
zentovali nejenom jižní Čechy, ale 
také republiku. Nejdůležitějšími 
akcemi této sezóny byly Evropská 
zimní olympiáda mládeže EYOWF 
v Lichtenštejnsku, kde matouš 
Koudelka jako nejlepší z našich 
závodníků obsadil v silné konku-
renci 13. místo a 9. v týmové sou-
těži/m. Diviš 33./. Na mSJ v čín-
ském Yabuli ČR reprezentovali 4 
naši závodníci –Radek Vintr /23./ 
a michal Hanko /27./,matouš Kou-
delka /41./ a Sára Veselková. mi-
chal Hanko, který se stal členem 
naší seniorské reprezentace – ob-
sadil na mistrovství světa v ra-

kouském Kreischbergu 49. místo. 
Naši junioři tak absolvovali cel-
kem 20 závodů světového, evrop-
ského poháru i přeborů republiky. 
Na závodech evropského poháru 
se velmi dobře prezentovala free-
stylistka Diana Augustinová 
a na závodech republikové úrovně 
Dominik Veselka/3./. Velmi dobře 
si také vedla naše mládež, která ab-
solvovala závody ve všech snb dis-
ciplínách na krajské i republikové 
úrovni. za všechny bych uvedl 
především Jana Formánka, Pavla 
Hanka, Filipa Kašpara, Jakuba 
Hada, Sáru Beckovou a další. 
A také ti nejmenší se výrazně začí-
nají prosazovat ve svých kategori-
ích. 

Jak jste si jistě všimli, jedná se 
většinou o žáky naší zš tgm 
ve Vimperku. Dlouhodobá přípra-
va přináší ovoce právě v podobě 
účasti našich bývalých žáků v re-
prezentaci České republiky. Velký 
dík patří především vedení naší 
školy, které velmi podporuje náš 
sport a je tak nedílnou součástí 
mozaiky, která nás k těmto úspě-
chům dovedla. Významná je také 
podpora rodičů, sponzorů, vedení 
města a Jihočeského kraje. Děkuji 
všem, velmi si toho vážíme.

Josef Bejček, předseda SK 
Snowriders Vimperk

Turnaj ve fotbale Mc Donald’s cup 2015
V měsíci květnu se naši kluci zúčastnili turnaje ve fotbale.
Starší kluci z 4.–5.tříd byli čtvrtí a mladší kolegové obsadili sedmé 

místo.  Petra Hrůšová
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Pohár rozhlasu 2015
Ve dnech 12. a 13. května pro-

běhlo v Prachaticích okresní kolo 
Poháru rozhlasu-soutěž družstev 
v lehké atletice, kterého se zúčast-
nilo devět družstev v každé katego-
rii. mladší žáci obsadili pěkné 
3. místo. Vítězstvím a skvělým vý-
konem k tomu výrazně přispěl Lu-
káš Uhříček výkonem 146 cm 
ve skoku vysokém. mladší i starší 
dívky zvítězily a vybojovaly po-
stup do krajského kola. Výborné 
výkony předvedly: Evelína Daver-
ná v běhu na 60 m časem 8.47, 
Eliška Pospíšilová hodila 45m kri-
ketovým míčkem, Adéla Nováko-
vá v běhu na 800 m a obě dívčí 
štafety. Starší žáci po napínavém 

souboji těsně prohráli souboj 
o první místo, ale i tak postoupili 
do kraje. Nejsilnější disciplinou 
našeho družstva byl skok vysoký, 
kde výkonem 163 cm zvítězil On-
dřej Jošt a druhé místo výkonem 
160 cm vybojoval šimon Pek. 
Krajské kolo proběhlo 19. 5. v tá-
boře. V konkurenci škol speciálně 
zaměřených na lehkou atletiku se 
naši žáci neztratili. Nejlépe se daři-
lo družstvu starších žákyň, které 
překvapivě, ale zaslouženě vybo-
jovalo bronzové medaile. Všem 
žákům děkujeme za úspěšnou re-
prezentaci školy. 

Jana Hudečková, Josef Bejček

Sport na Tégéemce 
Sportovní aktivity na naší škole 

jsou velmi rozsáhlé a sportovci 
naší školy se dokázali prosadit 
i na republikové úrovni. Velkou 
měrou se o to zasloužili především 
běžci na lyžích, snowboardisté, 
hokejbalisté, atleti a také mažoret-
ky.

Naši žáci sbírali medaile na re-
publikových soutěžích v běhu 
na lyžích i ve snowboardingu 

Velmi úspěšní byli naši závod-
níci v přespolním běhu, kde 
na krajské soutěži obsadili 2. místo 
zvláštní pozornost si zaslouží ho-
kejbalové soutěže, ve kterých jsme 
byli opět velmi úspěšní. Hlavně ti 
mladší, kteří se dostali až do re-
publikového finále! 

Do republikového finále v Ná-
chodě se probojovala také děvčata, 
které reprezentují naši školu v ma-
žoretkovém sportu. Staly se mist-
ryněmi a 2x vicemistryněmi re-
publiky! Na mS v jejich kategorii 
se budou jistě snažit o co nejlepší 
výsledek.

A jsme u atletických soutěží. 
I tady jsme zaznamenali výborné 
výsledky. z atletické soutěže druž-
stev Poháru rozhlasu prachatické-
ho okresu si odvezla družstva star-
šího žactva 1 zlatou /děvčata/ 
a jednu stříbrnou medaili a ml. 
dívky zlato a hoši bronz. V kraj-
ském finále v táboře zabodovala 
především starší děvčata, která zís-
kala bronz.

Atletika ovládla také červen – 
Atletická olympiáda okresu Pra-
chatice 1. a 2. stupně za účasti té-
měř všech škol okresu je již tradič-
ním vrcholem letní sportovní sezó-
ny. Děti z naší školy opět sbíraly 
medaile a hlavně zkušenosti. Pře-
devším pro děti z 1. stupně zš jsou 
tato sportovní zápolení neocenitel-
ná. Při této příležitosti bych chtěl 
vyzdvihnout některá jména –ši-
mon Pek /1. ve skoku vysokém – 
jeho 175cm je rekordem školy!/.
zlaté medaile získaly také Adéla 
Nováková, Eliška Pospíšilová 
a štafeta st. žaček, které svými vý-
bornými výkony přispěly k velmi 
dobrým výsledkům naší školy. 

Děti prožily krásné dny plné 
sportu, získaly hodně zkušeností 
a pocit sounáležitosti v kolektivu 
a naplnily známé heslo zakladatele 
novodobých olympiád barona 
Pierra de Coubertina – „Není důle-
žité zvítězit, ale zúčastnit se“. 

Reprezentace školy by měla být 
pro každého nominovaného žáka 
čest a věřím, že každý, kterému se 
této cti dostalo, to tak také chápe. 

Chci touto cestou poděkovat 
všem sportovcům naší školy, za je-
jich výkony a svědomitou přípra-
vu, všem učitelům a trenérům, kte-
ří je připravují a též vedení školy 
a městu Vimperk, kteří tyto aktivi-
ty všemožně podporují.

Josef Bejček

Mažoretky klapeto vimperk zářily!

kvalifikace blatná (21. 3.)
Soutěžní sezóna začala senior-

kám na kvalifikaci v Blatné. tým 
zde získal 1. místo za sestavu 
show, 1. místo za sestavu s náči-
ním flag, 1. místo za choreografii 
s náčiním pom. Duo Kysilová – 
Eliášová vybojovalo stříbrnou me-
daili, duo štěchová – Kubálková se 
umístilo na 3. místě, dvojice Vá-
chová a Narovcová svou kategorii 
vyhrála. Sólistka Karina Kysilová 
skončila na 2. místě a Alice gruli-
chová kvalifikační kolo vyhrála.

Do Blatné jely se seniorkami 
soutěžit i kadetky. Čekala je tam 
premiéra ve věkové kategorii 8 – 
11 let. Děvčata zde získala bronzo-
vou medaili za choreografii baton 
a zlatou medaili za sestavu s náči-
ním pom. Sólistku Nikolu Uhlíko-
vou porota ohodnotila stříbrnou 
medailí a Veronika Hrdličkovou 
medailí zlatou. 

semifinále stochov (9. 5.)
Semifinále se tým zúčastnil 

9. května 2015. Do tohoto kola po-
stoupily všechny sóloformace. 
Děvčata se umístila takto: Duo Vá-
chová – Narovcová – stříbro, duo 
štěchová – Kubálková – 5. místo, 
Duo Kysilová – Eliášová – bronz, 
sólo  baton Kysilová – stříbro, sólo 
pom grulichová – stříbro

Finále b valtice (16. – 17. 5.)
Slunečný víkend ve Valticích 

přinesl našim mažoretkám i skvělé 
výsledky. 

V sobotu reprezentovaly jako 
první náš tým s náčiním baton ště-
pánka Narovcová a Barbora Vá-
chová. Skončily na 5. místě. Kari-
nu Kysilovou a Pavlu Eliášovou 
jejich výkon vyhoupl na 4. místo. 
Karina Kysilová se v sóle s náči-
ním baton umístila na 14. místě. 

V neděli se soutěžilo s náčiním 
pom.  

7. místo na finále B ve Valticích 
získaly kadetky Klapeto Vimperk. 
Všechny konkurentky porazily 
a zlatou medaili vyhrály seniorky 
Klapeto. 

Výkon Alice grulichové porota 
ocenila stříbrnou medailí. 

Se všemi sestavami soubor po-
stoupil do finále A do Náchoda. 

Finále a náchod (23. – 24. 5.)
týden po Valticích odcestovaly 

seniorky zš tgm Vimperk do Ná-
choda. zde se konalo finálové kolo 
mČR A v mažoretkovém sportu 
v disciplíně flag, show a pom. Ob-
líbené město přineslo týmu i tre-
nérce radostné zážitky a báječná 
umístění. 

mažoretky Karina Kysilová, 
Pavla Eliášová, Eliška Kubálková, 
štěpánka Narovcová, Sára štěcho-
vá, Alice grulichová, Kristýna 
Sedláčková, Natálie Uhříčková, 
Barbora Váchová a Adéla Vienero-
vá se zde v sobotu staly mistryně-
mi republiky v disciplíně flag!

V neděli k této úžasné zlaté me-
daili přidala děvčata ještě dvě me-
daile bronzové. Dva tituly dru-
hých vicemistryň republiky tým 
vybojoval v dopoledních hodinách 
se svou  show s názvem šípková 
Růženka a odpoledne se sestavou 
pom. 

Seniorky Klapeto postupují se 
všemi sestavami na World champi-
onship do Prahy! třetí mistrovství 
světa se v hlavním městě  koná 
na konci srpna. (tým se mS účast-
nil i v přechozích dvou letech.)

„moc se nám v Náchodě líbilo. 
Soutěžili jsme tam již třikrát 
a vždy docela úspěšně. Je tam 
i moc příjemný organizační tým. 
Na zimním stadionu bývá skvělá 

nálada. Jezdí za námi i naši fa-
noušci. Samozřejmě se nám tam 
líbilo o to víc, že se i letos dostavil 
úspěch, “ uvedla Eliška Kubálko-
vá.

„Letos jsme jeli soutěžit do Val-
tic a do Náchoda. Na obě místa 
jezdím ráda, protože na ně mám 
jen ty nejlepší vzpomínky. Budu 
mít krásné vzpomínky i na letošní 
soutěže. Jsem moc ráda, že jsme 
zabojovali a krásně tak zakončili 

naše celoroční snažení, “ řekla Ali-
ce grulichová.

„Byla jsem lehce nervózní před 
každým naším vystoupením, ne-
chtěla jsem to pokazit. V sestavě 
jsou určitá místa, která jsou obtíž-
nější. Když tyto složité části zvlád-
neme dobře, moc se nám všem 
uleví. V Náchodě se nám sestavy 
povedly docela dobře,“ sdělila 
Kristýna Sedláčková.

Mgr. Alžběta Rückerová



Kolem šKoly 10

Více na:
www.zstgmvimperk.cz

redakční rada:
mgr. Alžběta Rückerová – šéfredaktorka, mgr. Dagmar Rückerové – ředitelka školy, mgr. Dana toušlová – zá-
stupkyně ředitelky, mgr. Dagmar Daňková – vedoucí odloučeného pracoviště Pražská 167, mgr. martina Kou-
bová

ZŠ TGM na atletické olympiádě 
1. stupně v Prachaticích

V úterý 26. 5. 2015 se za dešti-
vého a chladného počasí naše ško-
la zúčastnila atletických závodů 
1. stupně. Děti soutěžily v několi-
ka disciplínách: běh na 50 m, skok 
daleký, hod míčkem a běh na 
600 m. Všechny děti si zaslouží ve-
likou pochvalu a medailisté dvoj-
násob!

Zlaté medaile vybojovali: 
Natálie Uhříčková –50 m, Jan 

Vavřík – 600 m
stříbrní byli:
Natálie Uhříčková – skok dale-

ký, Lucie Eignerová –600 m, Jan 
Vavřík – skok daleký, David Hrne-
ček – hod míčkem

bronzové medaile získali:
Bára Kučerová – 50 m, Ester 

štěchová – hod míčkem, David 
Chalupný – hod míčkem

Všem moc gratulujeme!
P. Hrůšová, M. Mondlová

ZŠ TGM na republikovém finále 
turnaje Hokejbal proti drogám

Ve středu 20. 5. 2015 se druž-
stvo 4. –5. ročníků zúčastnilo mis-
trovství republiky v hokejbalovém 
turnaji „Hokejbal proti drogám 
2015“. Náš tým ve složení: Lucie 
Eignerová, Lukáš Krejčí, Jan Vav-
řík, tomáš mauric, Jan Paletář, Ví-
tězslav Dvořák, šimon Kurz a ne-
hrající kapitán martin matoušek si 

vedl statečně. V boji o medaili pro-
hrál s Litvínovem 1:0 a odvezl si 
bramborovou medaili. Lucka 
Eignerová si odvezla individuální 
ocenění za nejužitečnějšího hráče 
turnaje! Všem moc gratulujeme 
a děkujeme za vzornou reprezenta-
ci školy a města Vimperk.

Petra Hrůšová

Plavání ve volarech
V průběhu měsíce května se 

žáci druhých tříd zúčastnili pláno-
vaného plaveckého výcviku v ba-
zénu ve Volarech. 

V rámci pěti lekcí si zdokonalili 

a prohloubili plavecké dovednosti, 
které se začali učit již při plavání 
v prvním ročníku. mnozí žáci jsou 
již zdatní plavci a ve třetí třídě se 
naučí další plavecké styly.

Mgr. Jitka Ondřejová, 
Mgr. Jana Frčková

PLŠ – Půldenní lyžařská škola
Ve spolupráci se Ski Areálem 

Kubova Huť, Lyžařskou školou 
Kubova Huť, Půjčovnou lyžařské-
ho a snowboardového vybavení 
paní tiché a naší školou byl v úte-
rý 10. 3. 2015 odstartován pilotní 
projekt lyžařského výcviku žáků 1. 
stupně zš tgm –„PLš“ neboli 
Půldenní lyžařská škola. Cílem 
projektu je nabídnout prvostupňo-
vým dětem k hodinám tělesné vý-
chovy, plaveckých kurzů a kurzů 
bruslení další sportovní aktivitu.

Prvními frekventanty PLše 
bylo na 20 žáčků 1. ročníku. 
A vedli si výborně! Po počátečním 
rozdělení do skupin podle výkon-
nosti se každá skupinka věnovala 
základům sjezdového lyžování. 
Nadšení, dobrá nálada, radost, ve-
selí a chuť se něco nového učit 
vládly na svahu. Vše se sešlo 
ve správný čas a na správném mís-
tě, a tak i ti, kteří měli lyže poprvé 
na nohou, dokázali v posledním 
dnu výcviku vyjíždět pomou sjez-
dovku a pak ji následně sjet. šiku-
lové!

Rády bychom touto cestou po-
děkovaly za příjemně strávené tři 
sportovní dny, za milé a vstřícné 
vedení kurzu Ski Areálu Kubova 
Huť, Lyžařské škole Kubova Huť 
a Půjčovně lyžařského a snow-
boardového vybavení.

Děkujeme.
Za první část PLŠe Hrůšová P., 

Mondlová M.

Žáci 3. a 4. tříd měli možnost 
využít nabídky lyžařského výcvi-
kuve dnech 17. – 19. března 2015. 
Celkem kurz v tomto termínu ab-
solvovalo 44 dětí. Jarní sluníčko, 
skvěle připravená sjezdovka a pě-
tinstruktorů z lyžařské školy = tři 
dny plné sportovních zážitků, vy-
lepšení techniky jízdy, ale i úplně 
první jízdy na lyžařském vleku 
a první obloučky, spokojené tváře 
rodičů, kteří se za námi přijeli po-
dívat. Vše vyšlo na jedničku. Ještě 
jednou velké poděkování všem, 
kteří s realizací obou kurzů pomá-
hali. Již nyní se těšíme na příští 
zimní sezonu.  D. Daňková

Hlídky mladých zdravotníků a záchranářů
Dne 14. 5. 2015 jsme se zúčast-

nily s paní učitelkou Sellnerovou 
okresního kola soutěže mladých 
zdravotníků a záchranářů v Pra-
chaticích. Akce se uskutečnila 
v budově Dětí a mládeže, kde pro-
běhlo zahájení. z 1. stupně bylo 
přihlášeno celkem 9 družstev a 
z 2. stupně 12 družstev.

Naši školu reprezentovaly: Ni-
kola Nová, Silvie mikešová a Ka-
rina Kysilová z 9. B, Alice gruli-
chová a Sára štěchová z 8. A. 
Po slavnostním nástupu jsme se 
rozešly na dopravní hřiště, kde 
byla různá stanoviště. Soutěž byla 
rozdělena na dvě disciplíny: na po-
žární ochranu a na část zdravotnic-
kou. Ve zdravotnické části jsme si 
musely poradit s amputací prstu, se 
zlomeninou a s člověkem v bezvě-

domí. také zde bylo stanoviště 
s transportem raněných a obvazo-
vou technikou, kde jsme získaly 
plný počet bodů.

Po zdravotní soutěži proběhla 
soutěž hasičská. zde jsme musely 
zvládnout v čase zabalit evakuační 
zavazadlo, džberovou technikou 
shodit 5 vodou naplněných PEt 
lahví, popsat a rozeznat hasičské 
přístroje a správně je přiřadit 
k druhu požáru.

Potom došlo k počítání bodů 
a vyhlášení výsledků. tento rok se 
nám bohužel nepodařilo obhájit 
stejnou pozici, kterou jsme měly 
loni, ale soutěž se nám přesto líbi-
la.

Za kolektiv zdravotníků 
a záchranářů Nikola Nová 9. B

Děti dětem
Koncem měsíce května jsme 

se od třídního učitele dověděli 
o humanitární akci, která je or-
ganizovaná na pomoc zemětře-
seními postiženým dětem v Ne-
pálu. Většinu dětí zapojení se 
do této akce nadchla. Pomoc 
spočívá v tom, že jsme vytvořili 
balíčky, které obsahovaly zubní 
kartáček, zubní pastu, mýdlo, 
ručník propisku, tužku, pastel-
ky, blok na kreslení, výživnou 
tyčinku a ořechovou směs či 
sušené ovoce. Součástí balíčku 
je i adresa, fotografie, výkres 

a anglicky psaný vzkaz od dár-
ce, který daný balíček vytvořil. 
Často jsme do balíčku propašo-
vali malou hračku, pexeso, 
omalovánky. Do akce se zapoji-
ly kromě naší 5. A i další třídy 
5. B, 7. B, 8. A, 8. B. Celkem 
jsme vytvořily 35 balíčků, které 
jsme donesli na sběrné místo 
v prodejně zdravíčko a mezi-
národní organizace Everest  
Ayurveda je dopraví dětem 
do Nepálu. myslíme, že jsme 
i sami sebe obdarovali dobrým 
pocitem z pomoci dětem žijí-
cím v nouzi.

A. Pavlásková, K. Billová 


