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zana Caisová, prvenství ve své 
kategorii získal Matyáš Rákosník. 
V krajském kole předvedl výbor-
ný výkon, o  němž diskutovala 
v závěrečném semináři nejen po-
rota, ale i účastníci z řad pedago-
gického doprovodu. Škoda, že 
porota neměla dost odvahy tento 
neobvyklý a zajímavý výkon oce-
nit postupem na národní přehlíd-
ku.

Školního kola olympiády v čes-
kém jazyce se zúčastnilo 43 žáků 
8. a 9. ročníku, do okresního kola 
mohl postoupit jeden.

Žáci 9. ročníku připravili pro 
své spolužáky projekt o  anglicky 
mluvících zemích

9. ročník ZŠ TGM byl vybrán 
pro celorepublikové testování 
v českém a anglickém jazyce.

Sport
Naše základní škola se dlouho-

době věnuje sportu, a  tak se ZŠ 
TGM objevuje ve výsledkových 
listinách často na předních mís-
tech. 

Okresní kolo soutěže Hokejbal 
proti drogám vyneslo žáky 1. – 3. 
ročníku na 3. místo, žáky 4. – 5. 
tříd na 4. místo. Štafetový pohár 
na krajské úrovni po vítězství 
v  okresním kole reprezentovalo 
družstvo ve složení Veselá, Hu-
dečková, Košnarová, Ollé, Nová, 
Czerwenková, Bartušková, Hrd-
ličková, Majer, Ondrášek, Kuneš, 
Vladyka, Waltman, J. Steinbach 
a H. Steinbach.

V kolektivních sportech si vel-
mi dobře vedli také mladší žáci  
(6. – 7. ročník) ve složení Vavřík, 
Matoušek, Krejčí, Novák, Kli-
ment, Paletář, Stach, Časta a jed-
na dívka L. Eignerová. Svým vý-
konem v  krajském kole soutěže 
Hokejbal proti drogám si vybojo-
vali postup na republikové finále, 
okres Prachatice reprezentovali 
v krajském kole v sálové kopané. 

Blízký je tomuto družstvu díky 
hokejovým tréninkům a zápasům 
také florbal. Vítězstvím v  kraj-
ském kole si zajistili účast v kvali-
fikaci republikového finále.

Úspěšný pro naše žáky byl též 
odznak všestrannosti OVOV, kde 
jednotlivci předvedli v  krajském 
kole velmi dobré výkony. 

Pravidelnou sportovní soutěží 
na našem okrese je porovnávání 
výkonů v lehké atletice. Olympiá-
da přinesla jednotlivcům na 1. i 2. 
stupni řádku medailí, v  soutěži 
družstev Pohár rozhlasu si mladší 
chlapci odvezli bronzovou me-
daili a mladší dívky získaly zlato. 
Velkou radost nám udělala jejich 
bronzová medaile v  krajském 
kole, kterou získala děvčata pro 
družstvo ve složení Uhříčková, 
Eignerová, Piklová, Preňková, 
Hundschnurscherová, Vašicová, 
Dolejší.

Bez povšimnutí nemohou zů-
stat ani výkony souboru mažore-
tek. Po loňském vítězství na MS 
v Praze s náčiním flag byla letošní 
sezóna seniorek opět úspěšná. 
Seniorky se staly mistryněmi re-
publiky ve výkonnostní třídě A, 
cenný kov si odvezly i  v  dalších 
disciplínách miniformací a  sólo-
formací, vítězkami finále ve vý-
konnostní třídě B se staly také 
kadetky v  kategorii klasické ma-
žoretky.

V  Českém poháru AŠSK ve 
snowboardingu získali žáci školy 
několik medailových umístění

Medailové pozice získali žáci 
1. stupně při soutěžním klání 
v běžeckých disciplínách

Třídenního lyžařského kurzu 
se zúčastnili všichni zájemci 1. až 
4. ročníku

Žáci 7. ročníku absolvovali tý-
denní lyžařský výcvikový kurz

Kurz plavání byl organizován 
pro žáky 3. a 4. tříd

Dagmar Rückerová

Celoroční bilancování
Školní rok představuje pro 

žáky i  pedagogy hodiny výuky 
jednotlivých předmětů vzděláva-
cího, výchovného i  praktického 
charakteru. Významnou součástí 
z  hlediska motivace k  co nejlep-
ším výkonům jsou soutěže, po-
rovnání vlastních výsledků 
s ostatními.

A jak jsme si letos vedli?

Přírodní vědy
Gymnázium Vimperk s firmou 

Rohde & Schwarz uspořádalo 
v  letošním roce 3. ročník mate-
maticko-fyzikální soutěže. V před- 
cházejících dvou ročnících se na-
šemu týmu podařilo obsadit 2. 
příčku, v  letošním ročníku se 
týmu ve složení Andrea Kovalčí-
ková, Adam Kovalčík a  Václav 
Matoušek podařilo zvítězit a zís-
kat hlavní cenu – výlet do Světa 
techniky v  Ostravě, kde zhlédli 
technické exponáty minulé 
i dnešní doby.

Nejúspěšnější řešitelé prvního 
kola soutěže Hledáme nejlepšího 
mladého chemika Andrea Koval-
číková, Adam Kovalčík, Barbora 
Váchová se zúčastnili 2. kola sou-
těže na Masarykově střední škole 
chemické, postup do finále 30 
nejlepších z 258 účastníků získala 
24. místem Andrea. Naše škola 
uspořádala také školní kolo che-

mické olympiády. Nejlepší tři ře-
šitelé – A. Kovalčík, A. Kovalčí-
ková a  A. Praizler postoupili do 
okresního kola. V  tomto kole si 
nejlépe vedl A. Kovalčík – skončil 
čtvrtý. 

Velkému zájmu se letos těšila 
i  rybářská soutěž, kdy se žákovi  
F. Běleckému podařilo postoupit 
do krajského kola. V něm vybojo-
val 5. místo.

Přírodovědný klokan je název 
soutěže se 24 úlohami z  oblasti 
přírodopisu, zeměpisu, matema-
tiky a  fyziky. Z  počtu účastníků 
231 v okresním kole obsadil Fran-
tišek Had 6. místo.

Žáci 9. ročníku byli podrobeni 
celorepublikovému testování 
v oblasti přírodopisu.

Jazyky
ZŠ TGM pravidelně pořádá 

školní kola jazykových olympiád. 
V okresním kole olympiády v ang- 
lickém jazyce obsadil 5. místo  
T. Q. Hung (kategorie 6. – 7. tří-
da) a A. M. Hanžlová (8. – 9. tří-
da) 7. pozici. 

V  německém jazyce v  okres-
ním kole reprezentovaly ZŠ TGM 
žákyně M. Schwingerová a K. Do-
lejší.

Z  okresního kola v  recitaci si 
odvezli ocenění poroty Lukáš 
Uhříček, Nella Pflanzerová a Zu-

Rada ZŠ TGM Vimperk, z.s., učitelé a žáci zvou na

Školní slavnost
Program: 14. 30  – průvod městem
 15. 00  – vystoupení jednotlivých tříd 
      a zájmových útvarů 
  – ocenění premiantů
  – rozloučení 9. tříd
Místo konání: hřiště za budovou školy v ulici 1. máje 268

28. června 2017
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Milá 9.A
Do vaší třídy jste na tuto školu 

nastoupili před čtyřmi lety jako 
jednotlivci. Nyní odcházíte jako 
kolektiv, který se snad bude i dál 
scházet u svého dubu. Za ty čtyři 
roky jste prožili plno radostí, ale 
i  starostí. Máte spoustu zážitků, 
více se poznali a budete mít na co 
vzpomínat. Končíte základní ško-

lu – 1. etapu vašeho života a ote-
vírá se vám další etapa. Vkročte 
do ní tou správnou nohou a  se 
srdcem na dlani.

Bylo mi s  vámi dobře a  budu 
na vás ráda vzpomínat. Přeji vám, 
ať jste v životě spokojeni a šťastni. 

Mgr. Bohumila Sellnerová
Třídní učitelka

Bauerová Adriana, Čureja Radek , Dolejší Kristýna, Had František, 
Had Jakub, Hanžlová Anna Marie, Havel Damian, Hojková Aneta, Hu-
báček Jan, Krejčí Jan, Louda Ivo, Matoušek Václav, Müllerová Veronika, 
Podlešák Jaroslav, Podlešák Petr, Praizler Adam, Sichingerová Eliška, 
Slavíková Rozálie, Trojan Filip, Uhříček Lukáš, Vodičková Alena

Rozloučení 9.A
Nastal ten den, na který jsme 

se celé ty roky těšili, ale až teď 
jsme zjistili, že vlastně nechceme, 
aby to všechno skončilo.

I přes naše rozdíly jsme vytvo-
řili dobrou partu, drželi jsme při 
sobě přes všechny problémy 
i  rozbité skříňky. Ne vždy jsme 
spolu vycházeli a  měli se rádi, 
avšak partu jsme drželi. I když ne 
vždy bylo všechno růžové.

Paní učitelka s námi měla trpě-
livost a držela kolektiv. Čtyři roky 
s  námi vydržela a  vytrvale učila. 
Paní učitelce děkujeme za volné 
hodiny.

Devět let jsme chodili do této 
školy. Někdy to bylo těžké a  ná-
ročné, ale my vytrvali až do úpl-
ného konce. Jsme rádi, že jsme 
sem mohli chodit. Škola v  nás 
zanechala vědomosti i  krásné 
vzpomínky.

I když už nadále nebudeme nav- 
štěvovat tuto školu, zůstaneme 
jejími věrnými žáky.

Děkujeme, že jsme mohli po-
znat spoustu skvělých lidí a učite-
lů. A tak se my, žáci 9. A (rok 2008 
– 2017), loučíme. AHOJ

Třída 9.A

Milí deváťáci,
Zvládli jste to! Vycházíte ze zá-

kladní školy, máte za sebou z hle-
diska vzdělávání to povinné, zá-
konný pobyt ve školních škam-
nách je za vámi. 30. června pro 
vás v  Masaryčce naposledy za-
zvoní. 

Během devíti let vám učitelé 
otevírali dveře do tajů přírodních, 
humanitních, jazykových i  vý-
chovných oborů. Mnohému jste 
se naučili, leccos jste pochopili, 
něco jste vyzkoušeli. Poznali jste 
mnoho lidí, spolužáků, z  mno-
hých se stali kamarádi. Zažili jste 
radost z  úspěchu, dokázali jste 
vyřešit problémy, nacházeli jste 
s větším či menším úspěchem to, 
co vás spojuje s ostatními. Zkrát-
ka jste silnější i  moudřejší a  od-
cházíte někam do světa dospě-
lých.

Léta poznávání a  učení ještě 
nekončí. Svět kolem nás je složi-

tější a technicky náročnější, a tak 
neváhejte. Využijte každé příleži-
tosti, která vám umožní rozšířit 
vaše obzory, znalosti i zkušenosti.

Vybrali jste si budoucí profesi 
a toužíte po spokojenosti v osob-
ním životě. Pamatujte však, že 
úspěšný a  spokojený život není 
jen dílem náhody, neboť cesta 
k  úspěchu vede po pořádně str-
mých schodech. A  tak připomí-
nám slova Alberta Einsteina: „Ni-
kdy nerezignuj na to, co chceš 
opravdu dělat. Člověk s  velkými 
sny je mocnější než ten se všemi 
fakty.“

Milí deváťáci, spolu s  vašimi 
rodiči a  jménem všech zaměst-
nanců Základní školy T. G. Masa-
ryka Vimperk vám přeji, abyste 
pro svůj život i  pro tento svět 
chtěli to nejlepší.

Běžte si pro to!
Dagmar Rückerová

Alej absolventů
Strom byl v  dávných kultu-

rách i  náboženstvích předmě-
tem uctívání, měl a má důležitý 
duchovní význam. A  tak lidé 
vysazovali stromové háje, kde se 
oddávali rozjímání. Postupně 
zjišťovali, že se odtud vracejí 
energičtější, a  proto se ke stro-
mům obracejí s  touhou posílit 
svou energii i v době nemocí.

Kromě těchto dvou funkcí, 
duchovní a  léčitelské, se připo-
juje i funkce odhalování tajem-
ství moudrosti. Podle severské 
mytologie nejvyšší bůh Odin tr-
pěl při své obětní jízdě na stro-
mu 9 dní a nocí, aby získal nej-
větší tajemství moudrosti.

A  tak není divu, že odbor ži-
votního prostředí přišel s podně-
tem, aby vimperští deváťáci zane-
chali po sobě ve městě památku. 
Všichni přece chceme být zdraví, 
plni energie a moudří.

Obě deváté třídy ZŠ TGM za-
sadily svůj strom v aleji absolven-

tů 12. června 2017. Třídní učitel-
ky Bohumila Sellnerová a Helena 
Jíňová připravily s 9. A a 9. B pro-
gram, jenž pracovní atmosféru 
příjemně obohatil. Nechyběly ci-
táty o  stromech a  přírodě, verše 
ani zpěv.

Přípravné práce sázení pro-
běhly o  dva dny dříve, chlapci 
pod vedením pana Karla Hercika, 
školníka ZŠ TGM, vykopali na 
označených místech jámy, odbor 
životního prostředí zajistil strom-
ky, jež žákům pomáhala zasázet 
odborná firma. Sázení zahájil ve-
doucí odboru životního prostředí 
Ing. Josef Kotál se svou spolupra-
covnicí Ing. Tůmovou, pozdravit 
deváťáky přišel též místostarosta 
města Vimperk Lukáš Sýs, akce se 
účastnily také ředitelka ZŠ TGM 
Dagmar Rückerová a zástupkyně 
Dana Toušlová.

Věříme, že oba duby letní vy-
rostou ve zdravé a silné stromy!

Dagmar Rückerová
Škola nanečisto

je projekt určený pro předško-
láky. Od šk. roku 2003/2004 spo-
lupracujeme s mateřskými škola-
mi a v rámci projektu připravuje-
me budoucí školáky na vstup do 
základní školy.

První čtyři setkání jsou vždy 
pro všechny předškoláky bez 
ohledu na to, do jaké školy pů-
jdou k zápisu, páté je určené pou-
ze pro děti, které budou od září 
chodit do naší školy. 

Během čtyř pracovních setká-
ní děti poznávaly prostředí školy, 
nové kamarády a  vyučující, zú-
častnily se výuky na 1. i 2. stupni 
a vyzkoušely si různé činnosti ne-
jen ve školních lavicích. 

Na závěr byli v MěKS ve Vim-
perku budoucí školáci 25. května 

slavnostně pasovaní na žáky ZŠ 
TGM. Děkujeme všem paním 
učitelkám z mateřských škol a ro-
dičům za podporu našeho pro-
jektu a těšíme se na společná se-
tkání v příštím školním roce.

Dagmar Daňková
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Milá třído, třído devátá B,
rok s rokem se sešel, čtyři škol-

ní léta uběhla jako voda a my teď 
máme před sebou pár posledních 
chvil, pár posledních společných 
okamžiků. 

Vidím vás, jakoby to bylo vče-
ra. Dvacet sedm vyjukaných ptá-
čat, která zasedla před čtyřmi lety 
do lavic třídy 6. B a čekala, co se 
bude dít dál. Ihned po adaptač-
ním kurzu ve Stožci jsem zjistila, 
že nebudete tak úplně „klasická“ 
třída. Stačilo ráno poslouchat za 
dveřmi, jak se pár hochů snaží 
obelstít fotobuňku a  komentuje 
to odbornými pojmy a teoriemi. 

Prožili jsme spolu spousty 
krásných a radostných chvil, spo-
lečně se smáli a  užívali si. S  ra-
dostí jsem vstupovala do vaší, mé 
třídy a zjišťovala, že práce s vámi 
přestávala být pomalu a jistě pra-
cí, ale stávala se zálibou a potěše-
ním. Vyprávět vám příhody a po-
slouchat ty vaše, vyšetřovat ztrátu 
třídní knihy a vyvodit z toho rov-
nici o  dvou neznámých, poslou-
chat teorie o  neprůchodnosti 
hmot. Jak nasloucháte jeden dru-

hému, jak se navzájem respektu-
jete a stojíte při sobě.

Vyrostli jste. Měnili jste se mi 
před očima a já měla možnost vi-
dět, jak mě kluci přerostli o dvě až 
tři hlavy a z dívek se staly mladé, 
krásné dámy. Všichni plni elánu, 
radosti a  chuti poznávat život 
s  tou vaší mladickou lehkomysl-
ností a nerozvážností.

Tak jako ptáčkové z  hnízda, 
tak i vy se teď rozlétnete do širého 
světa za poznáním, ale jedno, jed-
no budete mít společné. Vzpo-
mínky na ta nejkrásnější léta va-
šeho dětství a  dospívání. Vzpo-
mínky na léta prožitá v této škole, 
na devátou B.

Milá třído, děkuji vám za krás-
né čtyři roky s vámi a věřte, že i já 
se naučila hodně od vás. Těch rad 
do života, rad o  tom, jak máte 
jednat a chovat se a smýšlet jsem 
vám za ty roky řekla víc než dost. 
Jen jednu si neodpustím a pama-
tujte: „Život je krásný, když víte, 
jak ho prožít.“ 

Vaše třídní učitelka
Helena Jíňová

Matyáš Bláha, Tomáš Důra, Petra Fendrichová, Jan Frýdek, Veronika 
Hašková, Adriana Hojdekrová, Klára Hrubá, Patricie Jarošová, Adam 
Kovalčík, Andrea Kovalčíková, Adam Kříž, Tereza Lososová, Eva Popa-
dičová, Eliška Pospíšilová, Jiří Preněk, Matyáš Rákosník, Michaela 
Schwingerová, Hana Smolová, Barbora Váchová, Tomáš Vais, David 
Vintr.

Rozloučení žáků IX. B
1. září 2013 jsme se sešli ve tří-

dě 6. B. Byli jsme všichni tak tro-
chu nervózní, protože jsme nevě-
děli, co máme očekávat. To už ale 
do naší nově vzniklé třídy doslova 
vlítla naše nová paní třídní učitel-
ka se slovy: „Čau děcka, jmenuji 
se Helena Jíňová a  budu vás do-
provázet po celé čtyři poslední 
roky na základní škole.“ To už 
jsme věděli, že se nemáme čeho 
bát a  že to vlastně bude fajn. 
Zlom nastal až po adaptačním 
kurzu ve Stožci. Od té doby jsme 
na sebe nedali dopustit. Ve škole 

platíme za třídu se skvělým ko-
lektivem a málokdy se nad ní ob-
jeví nějaký ten mráček.

Konečně konec školního roku 
a  s  ním i  letní prázdniny. Samo-
zřejmě ale nezapomínáme, že po 
těchto letošních prázdninách už 
nepůjdeme do vyššího ročníku 
základní školy, ale do 1. ročníku 
střední školy. A to nás frustruje.

Sužuje nás pocit, který jsme 
prožívali na začátku 6. třídy. Pocit 
strachu z  nového kolektivu. Ale 
jak se říká, něco končí a něco no-
vého začíná. Na takovéto situace 

nás skvěle připravila naše paní 
učitelka Helena Jíňová a  tímto jí 
patří naše velké díky.

Díky patří také samozřejmě 
i  ostatním učitelům, kteří nás 
provázeli celé čtyři roky. Paní ře-
ditelka nás sice má na češtinu je-
nom dva roky, ale i  tak jsme po-
znali, jaká je to suprová ženská. 
A  nakonec bychom chtěli podě-

kovat naší „úžasné“ školní jídelně, 
že nám tak skvěle připravovala 
stravu.

S  naší TGMkou se budeme 
loučit se slzami v očích a myslím, 
že i klukům nějaká ukápne. Víme, 
že si budeme navzájem chybět, 
a už teď se těšíme na naše třídní 
srazy. 

Třída IX. B

Rada ZŠ TMG Vimperk z.s.
Už vás někdy napadlo, že se 

děti často účastní akcí, dostávají 
ceny….., které neplatí škola. Kdo 
to tedy platí? Jsou snad zadarmo? 
Ne, určitě zadarmo nejsou. Platí 
je Rada ZŠ TGM Vimperk z.s.. 
Tento spolek je jako rodičovská 
vzájemná pokladna. Rodiče žáků 
vždy na začátku školního roku za-
platí příspěvek Radě ZŠ a  ta po-
tom peníze uvolňuje podle potře-
by. Dalším příjmem do rozpočtu 
je vlastní výdělečná činnost – zisk 
z  pořádání plesu…. Nezanedba-
telným příjmem jsou rovněž do-
tace od města Vimperk, za což 
městu Vimperk tímto děkujeme. 
Dne 1.6.2017 se Rada ZŠ usnesla, 
že se zvýší příspěvek na Radu ZŠ 
ze 120 Kč na 150 Kč za školní rok. 
Na tomto místě je třeba říci, že 

všechny vybrané i  jinak získané 
peníze jdou téměř stoprocentně 
na výdaje pro děti. Režie rady je 
téměř nulová. Čím více peněz 
tedy získáme, tím více projektů 
můžeme finančně podpořit. Je 
možno Radu ZŠ žádat o financo-
vání či spolufinancování akcí pro 
žáky ZŠ TGM Vimperk. Poslední, 
myslím, že povedená akce bylo 
uspořádání dvou filmových před-
stavení v  městském kulturním 
středisku ke Dni dětí. Doufám, že 
námi vybrané filmy Trolové 
a  Cesta vzhůru se dětem líbily 
a že i v příštím roce uspořádáme 
filmová představení ke Dni dětí. 
Přeji dětem pěkné vysvědčení 
a krásné prázdniny.

Ing. Pavel Bílek, předseda  
Rady ZŠ TGM Vimperk z.s.

Projekt 1. A a 9. A 
V  úterý 6. 6. 2017 se třída 

9. A účastnila se společného pro-
jektu s 1. A. Úkolem bylo dojít po 
vyznačených šipkách na Šuma-
věnku. Při pochodu prvňáčci pl-
nili různé úkoly, které pro ně při-
pravila Kristýna Dolejší a  Alena 
Vodičková.

Na jednotlivá stanoviště do-
cházel prvňáček s  deváťákem. 
Strefovali se šiškami do stromů, 
skákali panáka, řešili hádanky 
a podobně. Za výborné výsledky 
obdržely děti diplomy.

Poté deváťáci připravili oheň 
a opekli všem vuřty. 

Po dobré svačince jsme se vy-
dali na cestu zpět. Ještě jsme se 
stihli vydovádět na dětském hřišti 
v parku. Pak už nás čekal jen spo-
lečný oběd ve školní jídelně.

Chtěli bychom poděkovat 
panu Vintrovi za sponzorský dar 
a Adamu Praizlerovi za dovezení 
javorových prutů na opékání vuř-
tů.

 Kristýna Dolejší 9. A
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Výlet do Světa techniky
V letošním roce vyhrálo druž-

stvo naší školy matematiko-fyzi-
kální soutěž, kterou už třetím 
ročníkem pořádají ve spolupráci 
firma Rohde & Schwarz a  Gym-
názium Vimperk. Po dvou dru-
hých místech jsme se konečně 
dočkali kýženého vítězství, díky 
reprezentantům Andrei a Adamu 
Kovalčíkovým a Václavu Matouš-
kovi. První cenou byl třídenní vý-
let do Ostravy a návštěva krásné-

ho Světa techniky, multimediální 
expozice vybudovaná v  zaříze-
ních bývalých Vítkovických žele-
záren, ve stínu vysokých pecí, 
plynojemů, továrních hal. Zážit-
kem pro vítěze byla i cesta Pendo-
linem mezi  Prahou a  Ostravou, 
v neposlední řadě i dvě noci v lu-
xusním hotelu Best Western. 
I  když program byl náročný, 
všichni si návštěvu Ostravy velice 
užili. Jiří Toušl

Projektový den v AJ – 
Anglicky mluvící země

Ve středu 10. května proběhl 
na 2. stupni ZŠ TGM projektový 
den v  anglickém jazyce. Organi-
zátorkami akce byly vyučující an-
glického jazyka Alžběta Rückero-
vá a  Michaela Bečvářová. Cílem 
projektu bylo obohatit žáky 6., 7. 
a  8. tříd o  informace týkající se 
Velké Británie, USA, Austrálie 
a  Kanady. Role učitelů se tento-
krát ujali žáci devátých tříd. De-
váťáci byli rozděleni do čtyř sku-
pin a připravili si vyučovací hodi-
nu, jež měla dvě části. V  první 
části hovořili o  jednotlivých ze-
mích (jedna skupina vždy o jedné 
zemi), o jejich rozloze, přírodních 
podmínkách, o  důležitých měs-
tech a centrech, o podnebí, stát-
ním zřízení, panovnících, měně. 
Poukázali i na různé zajímavosti, 
věnovali se školskému systému 
atd. Druhá část byla prožitková. 
Žáci si zde mohli vyzkoušet např. 
sport typický pro danou zemi, 
ochutnat klasické jídlo, zhléd-
nout filmové ukázky tvůrců dané 
země, zazpívat si písně od autorů 
z jednotlivých zemí atd.

Rolí učitelů se žáci devátých 

tříd ujali velmi dobře, nicméně 
zjistili, že to s  dětmi není vždy 
jednoduché. Některé třídy byly 
k  jejich „přednáškám“ vstřícné, 
jiný třídní kolektiv museli pře-
svědčovat, aby pracoval, odpoví-
dal na otázky atd. Zkrátka žáci 
reagovali přesně tak, jak to učitelé 
znají ze svých hodin. 

Žáci 6., 7., 8. tříd hodnotí akci 
převážně kladně. Některé poví-
dání je bavilo více, některé méně, 
ale z  pracovního listu, který po 
celé čtyři vyučovací hodiny pro-
jektu vyplňovali, vyplývá, že pro-
jekt účel splnil. Všichni si odnesli 
nové informace o zemích, na kte-
ré byla akce zaměřena. 

Děkujeme žákům 9. tříd za 
osobitý přístup, se kterým do 
projektu vstoupili, za čas, jenž vě-
novali přípravě svých zadaných 
úkolů. Děkujeme také všem zby-
lým žákům druhého stupně, že 
byli – někteří více, někteří méně 
– nakloněni poslouchat starší 
spolužáky a ochotně plnili aktivi-
ty související s projektem. 

 Alžběta Rückerová

Organizace školního roku 2017/2018
Období školního vyučování ve 

školním roce 2017/2018 začne ve 
všech základních školách, střed-
ních školách, základních umělec-
kých školách a  konzervatořích 
v pondělí 4. září 2017. 

Vyučování bude v prvním po-
loletí  ukončeno  ve  středu 31. 
ledna 2018. Období školního vy-
učování ve druhém pololetí bude 
ukončeno  v  pátek 29. června 
2018. 

Podzimní prázdniny  připad-
nou na čtvrtek 26. října a pátek 
27. října 2017.  Vánoční prázd-
niny  budou zahájeny  v  sobotu 
23. prosince 2017  a  skon-
čí v úterý 2. ledna 2018. Vyučo-

vání  začne  ve  středu 3. ledna 
2018. 

Jednodenní pololetní prázd-
niny připadnou na pátek 2. úno-
ra 2018. 

Jarní prázdniny  v  délce jed-
noho týdne jsou stanoveny pro 
okres Prachatice v termínu od 5. 
3. do 11. 3. 2018. 

Velikonoční prázdniny  při-
padnou  na  čtvrtek 29. března 
a pátek 30. března 2018. 

  Hlavní prázdniny  budou tr-
vat od pondělí 2. července 2018 
do pátku 31. srpna 2018. 
Období školního vyučování  ve 
školním roce 2018/2019  za-
čne v pondělí 3. září 2018. 

Od gotiky po baroko
V letošním roce měli možnost 

žáci 7. tříd využít poprvé edukač-
ní program státního zámku Vim-
perk na téma Od gotiky po baro-
ko – od hradu k zámku. Žáci po-
znávali v reálné podobě části go-
tické, renesanční a barokní podo-
by zámku. Pomocí pracovních 
listů si utřídili své znalosti těchto 
směrů, ve Vlčkově věži si na dře-
věném modelu vyzkoušeli stavbu 

gotické klenby, v  dolním zámku 
hledali části fresek, domalovávali 
barokní strop. Porovnávali sou-
časnou podobu zámku s archeo-
logickými sondami. Detailně se 
seznámili s  gotickou žebrovou 
klenbou, renesančním záklopo-
vým stropem, barokním štuko-
vým zrcadlem. Program byl pří-
nosem do výuky dějepisu. 

Vladislava Lehečková

Den učitelů
Dne 29. 3. 2017 proběhla v sále 

Městského kulturního střediska 
ve Vimperku slavnostní akce 
uspořádána u  příležitosti Dne 
učitelů. Odbor školství, kultury 
a cestovního ruchu akci již tradič-
ně pořádá pro pedagogy celého 
Vimperska. Při této příležitosti 
jsou oceňováni pedagogové na 
návrhy vedení škol, školských rad 
či obcí. Ocenění předávala sta-
rostka města Vimperk paní Jaro-
slava Martanová, pozvání přijali 
i někteří starostové okolních obcí. 
S gratulací a dárky od samosprá-
vy Jihočeského kraje přišla 
RNDr.  Jana Krejsová. Ocenění 
pedagogové za ZŠ TGM Vim-
perk:

Mgr. Jitka Ondřejová
Paní učitelka byla na ocenění 

navržena za celoživotní pedago-
gickou práci.

Mgr. Margit Řeřichová
Paní učitelka získala ocenění 

u  příležitosti celoživotní pedago-
gické práce a odchodu na zaslou-
žený odpočinek.

Helena Musilová
Paní Musilová byla oceněna za 

mimoškolní pedagogickou činnost 
v ZŠ TGM Vimperk.

Oslava Dne učitelů  
v ZŠ TGM

Oslava Dne učitelů pro peda-
gogy, správní zaměstnance i  bý-
valé zaměstnance proběhla 28. 
března 2017 v restauraci Stadion. 
Akce se účastnilo 54 zaměstnan-
ců současných i bývalých, s gratu-
lací k svátku pedagogů přišel ve-
doucí OŠK a  CR Mgr.  Zdeněk 
Kuncl. Ve svém vtipném i upřím-
ném projevu připomněl své půso-
bení na ZŠ TGM jako žáka, při-
pojil vzpomínky na své učitele 
a  i  jejich metody práce. Všechny 
přítomné uvítala zástupkyně ře-
ditelky Mgr. Dana Toušlová, paní 
vychovatelka Alena Klausová při-
pravila účastníkům velmi pěkné 
dárky v podobě obálek obsahují-

cích magnetky s  kresbami dětí. 
Vystoupení v  podobě hezkých 
a čistě zazpívaných písní a milých 
textů pro přítomné připravily 
paní vychovatelky Lenka Malíko-
vá a Bronislava Desatová.

Některé komentáře žáků 9. B 
ke Dni učitelů:

Učitel – to slovo mi nahání 
strach, ale asi není důvod, vždyť 
je to také jen člověk Snaží se po-
máhat a naučit nás.

Učitel slouží k  tomu, aby nás 
něco naučil a také ke ztrátě času 
pro žáky. Může sloužit k vydělá-
vání peněz, pro někoho k „pruze-
ní“, pro někoho k  pomáhání. 
Když nás má něco naučit, žáci 
projevují neochotu, ale on přesto 
neustoupí. To je pravý učitel, do-
káže naučit za jakýchkoli podmí-
nek. I  kdyby třeba hořelo, učitel 
dokáže naučit, jak rychle zmizet 
ze školy.

Zaslechl jsem, že dnešní učite-
lé zrazují cestu vytyčenou Ko-
menským. Nelze takto odsoudit 
všechny, neboť takový pytel po-
vinností by neunesl ani „světa-
hor“. Přeji učitelům nervy z oceli, 
mozek ze rtuti a  dobré nápady. 
Opravdu dobrý učitel nevyzývá 
svého žáka, aby vstoupil do chrá-
mu jeho moudrosti, spíše hledá 
jeho vlastní cestu.

Den učitelů se snadno zamění 
se dnem mučitelů. Ale doopravdy 
to takhle není. Den učitelů je tu 
proto, aby se před učiteli smeklo 
kloboukem. Protože ani ten nej-
drsnější bachař ve vězení by koli-
krát tu drzou havěť, kterou učí 
bezbranní učitelé, neukočíroval. 
Učitelé, i  když se to nezdá, jsou 
citliví lidé. Vzdávám jim hold. 
I když se zkratka DU nenápadně 
shoduje se zkratkou pro domácí 
úkoly, přeji všem učitelům, aby ve 
škole s námi ve zdraví přežili. 

Buďme zajedno s  Eduardem 
Bassem: „Ať už říkají cokoli, ve 
skutečnosti mají učitelé i  žáci 
školu rádi: jsou tam přestávky.“

Dagmar Rückerová
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Projekt „Zvládnu to“
V pondělí 20. března jsme tří-

dy 9. A  a  9. B nedočkavě čekaly 
před budovou školy na autobus, 
který nás odveze do hotelu Kod-
rea v Nových Hutích. Cesta nám 
utekla rychle a bez problémů. To 
protože jsme se těšili na příští 2 
dny plné učení a zábavy. Do hote-
lu jsme přijeli cca v  devět hodin 
ráno. Pan recepční nám rozdal 
klíče od pokojů a mohli jsme se jít 
ubytovat. Pokoje byly buď po 
třech, nebo po čtyřech lůžkách 
a  byly velice pěkné. I  televizi tu 
měli. 

Rozdělili jsme se na skupiny 
a v deset hodin dopoledne mohla 
začít výuka. Byli jsme rozděleni 
na skupiny 9. A a 9. B. Každá část 
trvala 1,5 hodiny a  skládala se 
z  matematiky, českého jazyka 
a  všeobecné nauky. Bylo to sice 
namáhavé, ale rychle jsme si 
zvykli. Výuka končila v šest hodin 
večer. Samozřejmě jsme měli 
i  nějaké přestávky. Odměnou 
nám byl společný večer, kde jsme 
se zabavili obyčejnými novinami 
a balicím papírem. V deset hodin 
večer byla večerka, ale ještě před 
tím jsme mohli navštívit kamará-
dy na jiných pokojích. Když odbi-
la desátá hodina, stráž v podobě 
paní učitelky Jíňové nás rychle 
zahnala do postele. 

Další den byl budíček v  sedm 
hodin a měli jsme tři čtvrtě hodi-
ny na to, abychom se převlékli 
a  vykonali ranní hygienu. Ve tři 
čtvrtě na osm byla snídaně. Po 

snídani jsme šli do pokojů připra-
vit si věci na vyučování. Den pro-
bíhal stejně jako ten předchozí. 
Akorát nás překvapili učitelé 
z  Gymnázia Vimperk, kteří byli 
tak hodní, že nás přijeli vyučovat 
na dopolední vyučování. Jiný uči-
tel, jiná metoda. Proto jsme se 
toho dozvěděli ještě více. Po vý-
borném obědě jsme se šli zabavit 
ven, kde jsme mohli hrát třeba 
fotbal, nebo se jenom tak projít 
po Nových Hutích. Čekalo nás 
ještě odpolední vyučování, ale to 
jsme zvládli hravě. V  půl sedmé 
jsme dostali teplou večeři a  do 
deseti hodin jsme měli volnou zá-
bavu. Volný čas jsme trávili buďto 
koukáním na televizi, anebo po-
vídáním si s  kamarády na poko-
jích. Tentokrát byla večer na strá-
ži paní učitelka Sellnerová, aby 
nás zahnala do postele. To se jí 
povedlo a  všichni spali tvrdě až 
do rána. 

Příští ráno probíhalo stejně 
jako to minulé: budíček, hygiena, 
snídaně a příprava na vyučování. 
Vyučování jsme měli tentokrát 
jenom  dopoledne, protože ve 
dvanáct hodin byl odjezd směr 
Vimperk. Ještě jsme ale stihli 
oběd. Poté rychle zabalit a  čekat 
na autobus. V půl jedné už jsme 
stáli před školou ve Vimperku, 
plní dojmů a vědomostí. 

Tento projekt se nám všem 
moc líbil a byl velmi naučný. 

 P. Fendrichová, IX. B

Protidrogová prevence
V rámci minimálního preven-

tivního programu naší školy pro-
běhly ve školním roce 2016/17 na 
II. stupni besedy financované 
z projektu MŠMT – prevence kri-
minality. Byly realizovány o.s. 
Portus Prachatice – Phénix. Za-
měřeny na kyberšikanu, závislos-
ti, drogy, sexuální výchovu. Dále 
byla využita dotace Města Vim-
perk pro I. stupeň. Besedy byly 
zaměřeny na vztahy ve třídě, šika-
nu, závislosti, cigarety, alkohol. 

   
Organizace o. s. Portus je drži-

telkou certifikace MŠMT pro ob-
last primární a selektivní preven-
ce rizikového chování. Odborné 
vedení besed pomáhá odhalit 
skryté rizikové faktory. Závěreč-
né výstupy jednotlivých besed 
jsou účinnou zpětnou vazbou pro 
další metodickou činnost, práci 
se třídou, třídnické hodiny, hodi-
ny výchovy k občanství, metodic-
ké práci s rodiči a dětmi. 

Vladislava Lehečková

Budoucí první třídy
Letos poprvé proběhl zápis 

žáků do 1. ročníku na českých 
školách v novém termínu. V naší 
škole to bylo 21. a 22. dubna 2017 
v prostorách budovy Pražská 167. 

Zápis probíhá na základě žá-
dosti zákonných zástupců do 
školy, kterou si ke vzdělávání své-
ho dítěte vybere, přičemž ředitel 
školy přijímá přednostně uchaze-
če z příslušného spádového obvo-
du. Zákonný zástupce předkládá 
při zápisu průkaz své totožnosti 
a  rodný list dítěte. V  žádosti se 
uvádí základní informace o  bu-
doucím prvňáčkovi, informace 
o zákonném zástupci včetně tele-
fonického kontaktu či e-mailové 
adresy, informace o zpracovávání 
osobních údajů v  souladu se zá-
konem, informace o výuce anglic-
kého jazyka od 1. ročníku, rodiče 
mohou připojit i důležitá sdělení 
týkající se jejich dítěte.

Po sepsání žádosti se ujme bu-
doucího žáka vyučující a  pro-
střednictvím přinesené vlastní 
hračky probíhá úvodní rozhovor. 
Zajímavé je sledovat, jaké hračky 
s sebou přinášejí, a nutno dodat, 
že děti i rodiče věnují výběru vel-
kou pozornost. Setkali jsme se 
s  novou hračkou zakoupenou 
právě pro tuto příležitost, setkali 
jsme se i s hračkou, jež dítě pro-
vází od 1. roku života. Rozhovor 
prokáže mluvu dítěte, ale i  jeho 
znalosti např. data narození či ad-
resy. Důležitá součást školní zra-
losti je také schopnost dítěte ko-
munikovat s  novým pedagogem 
a jeho ochota podřizovat se zadá-
vání jednotlivých úkolů. Dále děti 
prokáží znalost barev, prostorové 
orientace, číselné řady, geomet-
rických tvarůa. Na kresbě posta-
vy se ukáže trpělivost, přesnost, 
pozornost dítěte, dále jeho 
schopnost splnit zadaný úkol, ale 
i správné držení tužky. Po splně-
ných úkolech žáci obdrželi slad-
kou odměnu a  vybrali si dárek 
vyrobený dětmi ze školy nebo 
školní družiny a dárek od sponzo-
ra. Poté se budoucí prvňáčci se-
tkali s  ředitelkou školy, byl jim 
předán pamětní list. Rodičům 

byly zodpovězeny případné dota-
zy, byl jim předán seznam škol-
ních pomůcek pro 1. ročník.

Při zápisu byly přítomné 
všechny vyučující 1. stupně naší 
školy, školní psycholožka, ředitel-
ka a  zástupkyně ředitelky školy. 
Své svěřence přišly podpořit při 
slavnostním zápisu do školy paní 
ředitelky MŠ Helmová a Gálová. 
Jejich zájem nás v ZŠ škole všech-
ny velmi těší a děkujeme všem za 
dlouholetou spolupráci v projek-
tu Škola nanečisto.

Do ZŠ TGM Vimperk bylo 
pro školní rok 2017/18 zapsáno 
k  22. 4. 2017 celkem 42 žáků, 
z  toho 7 zákonných zástupců 
požádalo pro své dítě o odklad 
školní docházky. Do 1. ročníku 
nastoupí v  naší škole 35 žáků  
1. ročníku a budou rozděleni do 
dvou paralelních tříd.

 
Pasování budoucích prvňáčků

Květnového pasování budou-
cích prvňáčků v MěKS se zúčast-
nili také rodinní příslušníci bu-
doucích žáků školy a  ředitelky 
i vyučující z partnerských mateř-
ských škol paní Zdeňka Gálová, 
Irena Helmová a Jarmila Kůsová. 
Na pódium doprovodili děti žáci 
8. tříd, budoucí patroni nových 
školáků. Kromě butonu a  plnicí-
ho pera s  logem školy obdržely 
děti dárky od Správy NP Šumava, 
Policie ČR a firmy Madeta, jež za-
jišťuje pro naši školu projekt Mlé-
ko do škol. Závěr slavnostního 
odpoledne patřil dětským hrám 
a první neformální schůzce rodi-
čů s budoucími třídními učitelka-
mi.

Mgr. Dagmar Rückerová

Výchovné poradenství
Jednou z hlavních činností vý-

chovného poradce na 2. stupni je 
poradenská pomoc žákům při 
volbě povolání. V rámci předmě-
tu Svět práce se ve 2. pololetí 
školního roku žáci osmých tříd 
zúčastnili pracovního workshopu 
na SOU Vimperk. Žáci získali 
všeobecné informace o škole, stu-
diu a  jednotlivých oborech. Sou-
částí workshopu byla i  návštěva 
odborných učeben a dílen s prak-
tickými ukázkami. Na jednotli-
vých pracovištích si vyzkoušeli 
pracovní činnosti jednotlivých 
učebních oborů. Další akcí pro 
osmáky byla návštěva Úřadu prá-
ce v Prachaticích. Zde získali in-
formace o  současné situaci na 
trhu práce, požadavků zaměstna-

vatelů a  možností studia po zá-
kladní škole. 

Všichni vycházející žáci využili 
možnosti podat si přihlášku na 
dva studijní obory. V dubnu pro-
běhly povinné jednotné přijímací 
zkoušky z českého jazyka a mate-
matiky na čtyřleté studijní obory. 
V prvním kole přijímacího řízení 
byli přijati všichni žáci naší školy 
na vybrané studijní obory. Na ví-
celeté gymnázium odchází studo-
vat z pátých tříd šest žáků. Z niž-
ších tříd vychází dva žáci, kteří 
byli přijati na učební obory. Z de-
vátých tříd opouští školu 42 žáků. 
Z  toho na maturitní obory 31 
žáků a na učební obory 11 žáků. 

Ing. Pavla Nováková 
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Historie jako prostor k setkávání
Historie jako prostor k  setká-

vání je projekt EU, který ve spolu-
práci s  Jihočeskou univerzitou 
v  Českých Budějovicích organi-
zuje Universität Passau. Součástí 
jsou školní setkání bavorských 
a českých tříd.

Dne 1. 6. 2017 se uskutečnilo 
školní setkání vybraných žáků  
8. a 9. tříd naší školy s žáky bavor-
ské školy z Bad Griessbachu. Cí-
lem bylo navázání kontaktů, kon-
verzace v německém a anglickém 
jazyce, seznámení se s  historií 
Vimperka – zejména s  historic-
kými obdobími, kdy byl Vimperk 
důležitým centrem obchodu 
a  průmyslu (Zlatá stezka, firma 
Steinbrener). Vše bylo zaměřeno 
na geografické souvislosti – pro-
pojení s  bavorským prostorem, 
aktivní seznámení s  hlavními 
vimperskými památkami a  s  je-
jich historickou i  současnou rolí 
(zámek, pozůstatky Zlaté stezky, 
hřbitov a  hroby významných 
osobností, náměstí, rodný dům  
J. Steinbrenera, bývalé tovární 
budovy firmy Steinbrener), se-
známení se s  německou historií 
města.

Setkání se díky krásnému po-
časí uskutečnilo na školní zahra-
dě. Na začátku proběhlo sezná-
mení, po té žáci se rozdělili do 
pracovních česko-německých 
skupin. Následoval společný 
oběd ve školní jídelně. Odpolední 
program byl zaměřen na praktic-
ké dovednosti, kdy pracovní sku-
piny žáků plnily na stanovištích 
po městě společné historické 
úkoly, konverzovaly v německém 
a anglickém jazyce. Žáci si zdoko-
nalili sociální dovednosti, kdy se 
starali o  německé hosty, byli jim 
průvodci po městě. 

Setkání se vydařilo, díky skvělé 
organizaci, kterou zabezpečil rea-
lizační tým z  obou výše uvede-
ných univerzit, vstřícnému pří-
stupu žáků a krásnému červnové-
mu počasí.

Hlavním organizátorům pro-
jektu jsme položili 3 otázky.

1) Pár slov o projektu
2) Jak se sestavuje tým a rea-

lizuje program?
3) Jaké jsou Vaše dojmy z re-

alizace na ZŠ TGM Vimperk

Pan Miloslav Man, Univerzi-
ta Pasov, katedra didaktiky dě-
jepisu

1) Cílem projektu „Historie 
jako prostor k  setkávání“ je 
umožnit žákům, studentům 
a učitelům z českého a bavorské-
ho příhraničního regionu setkání 
na zajímavých historických mís-
tech. Při těchto setkáních se jed-
nak dozví něco o pestrých česko-
-bavorských dějinách, a  přede-

vším se blíže poznají a  naváží 
mezi sebou kontakty. 

2) Projektový tým je sestaven 
z  pracovníků Univerzity Pasov 
a  Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, kteří se zabývají 
historií a  jejím zprostředkovává-
ním. Někteří jsou historici, někte-
ří vystudovaní učitelé a  někteří 
obojí. Většina z nich ovládá češti-
nu i  němčinu, takže mohou vést 
pedagogické programy v obou ja-
zycích.

3) Setkání žáků ZŠ TGM a re-
álné školy Baf Griesbach ve Vim-
perku bylo zalité sluncem, a  to 
doslova i  přeneseně. Žáci se do 
programu a  do plnění jednotli-
vých úkolech spojených s odpole-
dní hrou zapojili s velkou vervou. 
V  některých skupinkách fungo-
vala komunikace jako mezi starý-
mi dobrými přáteli, někde to tro-
chu vázlo, ale tak to chodí i v běž-
ném životě. Žáci z  Bad Griesba-
chu byli chvílema evidentně až 
zaskočeni mírou pohostinnosti, 
které se jim na ZŠ TGM dostalo, 
a  z  Vimperka si určitě odvezli 
pěkný zážitek. My jako zaměst-
nanci projektu se do Vimperka 
určitě zase rádi vrátíme, protože 
jsme přesvědčeni o  tom, že jeho 
zajímavá historie si zaslouží více 
pozornosti.

Mgr.  Kateřina Pražáková, 
Ph.D.  Jihočeská univerzita Čes-
ké Budějovice, Historický ústav

1) Projekt Historie jako pro-
stor k  setkávání – mimoškolní 
místa výuky v  česko-bavorském 
příhraničí se obrací ke studentům 
univerzit a  žákům základních 
i středních škol, kteří se chtějí do-
zvědět více o svých sousedech za 
blízkou hranicí. Probíhá od čer-
vence 2016 do června 2019 a na-
bízí několik typů aktivit. Pro stře-
doškoláky a žáky základních škol 
jsou připravena setkání na zají-
mavých historických místech, 
která mohou objevovat společně 
s vybranou německou třídou. Vy-
sokoškoláci se opět setkávají při 
společných workshopech a medi-
álních seminářích, během nichž 
vytváří se svými německými ko-
legy historické příběhy a malé do-
kumentární filmy o  soužití na 
česko-německé hranici. Pro uči-
tele pak připravujeme publikaci, 
jež by zahrnovala zajímavé vý-
ukové materiály.

Více: http://www.begegnung-
sraum-geschichte.uni-passau.de/
cz/uvodni-stranka/

2) Aktivity celého projektu 
jsme sestavovali v  zimě 2015 až 
2016. Navázali jsme na dlouhole-
tou spolupráci mezi Jihočeskou 
univerzitou a Univerzitou Pasov. 
Na německé straně bylo sestavení 
projektového týmu jednoduché, 

neboť pokračovali ti kolegové, 
kteří měli za sebou úspěšnou rea-
lizaci dvou předchozích společ-
ných projektů: prof.  Andreas 
Michler, Miloslav Man, Diana 
Stock-Megies a Dorothee Ahlers. 
Kolegyně Ahlers se ovšem po ně-
kolika měsících přestěhovala 
a naši němečtí kolegové dělali vý-
běrové řízení, které vyhrála Judith 
Rösch. Na české straně rozhodo-
val o  složení projektového týmu 
ředitel Historického ústavu 
prof. Václav Bůžek. Jako vedoucí 
vybral mne a doporučil mi Marii 
Talířovou, která vystudovala his-
torii na univerzitě v Mnichově. Ve 
volbě třetího člena mi ponechal 
volnou ruku a já se obrátila na ko-
legu Michala Morawtze, jenž do-
končuje doktorské studium histo-
rie na Jihočeské univerzitě a pra-
cuje na českokrumlovské poboč-
ce Státního oblastního archivu 
Třeboň.

Když připravujeme jednotlivá 
setkání, soustřeďuje se zpravidla 
pasovský tým na dopolední jazy-
kovou animaci a  seznamovací 
hry, v  jejichž vedení má zvláště 
Miloslav Man velkou praxi. Český 
tým pak často organizuje odpole-
dní poznávání daného historické-
ho místa. Právě v případě vimper-
ského setkání však pocházela 
i  odpolední hra z  dílny našich 
pasovských kolegů a budějovický 
tým se staral pouze o  její zdárný 
průběh na jednotlivých stanoviš-

tích. Měli jsme totiž za sebou ná-
ročnou přípravu setkání univer-
zitních studentů v Pasově, týden-
ní mediální seminář a ještě setká-
ní dvou gymnázií v Českých Bu-
dějovicích.

 3) Z mého pohledu se setkání 
ve Vimperku vydařilo. Hodně 
k  tomu přispělo krásné počasí 
a  možnost využít zahradu u  Zá-
kladní školy TGM Vimperk. 
Osobně jsem před setkáním znala 
jen paní učitelku Vladislavu Le-
hečkovou a příjemně překvapilo, 
že také z  Realschule Bad 
Griesbach přijeli moc sympatičtí 
učitelé, kteří žákům pomáhali 
překonávat rozpaky. Ty jsou 
u mladších žáků vždy silnější než 
u  maturantů. Během dopoledne 
ovšem vymizely a všichni se bavi-
li, když napodobovali les, koně či 
strašidla, zatímco kolega vyprávěl 
legendu o Stilzelovi. Potěšilo mne 
také, že se značné části programu 
zúčastnila paní ředitelka.

Odpoledne jsem měla na sta-
rost stanoviště, na němž si měly 
smíšené česko-německé skupin-
ky představit podobu vimperské-
ho náměstí v 16. století. Jak tudy 
procházely karavany soumarů 
s  nákladem, co volali, dělali, co 
bylo cítit. Žáci řešili tento úkol 
velmi svědomitě – a někteří kluci 
i  hodně vtipně. A  já jsem měla 
zvláštní radost z  těch skupinek, 
které se opravdově sžily a  dobře 
se bavily. Vladislava Lehečková

Třídní exkurze „Nová Pec“
Jednoho krásného dne, 31. 5. 

2017 jsme se vydali, třída 9. B, na 
tři dny do Nové Pece do tábora.  
V Nové Peci jsme byli kolem de-
sáté a  než jsme došli do tábora, 
mohlo být tak jedenáct. Když 
jsme se ubytovali, okamžitě jsme 
se převlékli do plavek a šli se vy-
koupat. Voda byla příjemně teplá. 
Kluci si pro nás holky na večer 
přichystali stezku odvahy. Kolem 
desáté hodiny se nenápadně vy-
pařili do lesa, aby se na nás při-
pravili. V  půl jedenácté jsme my 
holky po dvojicích vycházely do 
lesa se bát. Bylo to děsivé a  klu-
kům se to vydařilo parádně. Poté, 
co jsme seděli u  ohně do jedné 
hodiny ranní, jsme usoudili, že 
bychom mohli jít spát. Rozhodli 
jsme se, že zkusíme spát venku. 
Vytahali jsme si z chatek matrace, 
na ně dali spacáky a mohli jsme se 
uložit ke spánku. To byla nádhe-
ra, spát pod širým nebem. Akorát 
jsme se ráno probudili poštípaní 
komáry, ale bylo to fajn. Hráli 
jsme volejbal, fotbal a  různé jiné 
hry. Potom zase koupačka a  na 
odpoledne jsme měli objednané 
lodičky. To byla také krása, vy-
plout na kajaku a  okolo nás jen 

širá voda. Samozřejmě jsme 
všichni měli záchranné vesty. Od-
poledne jsme si s holkami musely 
jít naplánovat trasu naší stezky 
odvahy, kterou jsme připravovaly 
pro kluky. Měly jsme to napláno-
vané dokonale. Do večera zase 
hraní volejbalu, na schovku a ně-
jaké to povídání. Jak se večer set- 
mělo, šly jsme se přichystat na to, 
abychom kluky vystrašily.

Odbila desátá hodina a  kluci 
mohli vyjít. Na rozdíl od nás ho-
lek chodili po jednotlivcích. Po-
dle slov kluků, se nám to prý vy-
dařilo a dokonce se i párkrát doo-
pravdy lekli.

U ohně jsme seděli opět až do 
jedné hodiny ráno, akorát jsme 
potom šli spát raději do chatek, 
protože noc oproti té předchozí 
byla dosti chladná. Ráno snídaně, 
poté úklid chatek, úklid tábora, 
sbalení zavazadel a mohlo se razit 
na vlakové nádraží. Cesta sice 
probíhala s komplikacemi, místo 
ve dvě hodiny odpoledne jsme 
přijeli až ve čtyři, ale to nám (sko-
ro) vůbec nezkazilo náladu. Na 
tento výlet máme hezké vzpo-
mínky a zážitky. 

Petra Fendrichová, XI.B
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Exkurze „Grafitové doly Český Krumlov“
Dne 4. 5. jsme se třídy 9. B a 9. 

A  vydaly do Českého Krumlova 
obhlédnout grafitové doly. V 8.00 
ráno jsme odjížděli od školy smě-
rem do Českého Krumlova. Cesta 
nám uplynula rychle, do Českého 
Krumlova jsme přijeli okolo de-
váté. A  protože jsme prohlídku 
grafitových dolů měli domluve-
nou až na půl jedenáctou, tak 
nám paní učitelky dovolily jít se 
podívat po městě. Když jsme se 
pokochali krásou města, vydali 
jsme se směrem ke grafitovým 
dolům. Museli jsme tam být 
o trochu dříve, abychom se stihli 
obléct do kombinéz a  holínek. 
Ještě nám dali přilby a ně svítilny, 
abychom v té tmě viděli. Vypadali 
jsme celkem vtipně, ale slušelo 
nám to. Dolů do hloubky se jelo 
malým vláčkem. Ten vláček měl 
vagonky po čtyřech místech na 
sezení, ale nás se do jednoho va-
gonku nacpalo pět až šest. Když 
jsme se tam naskládali, mohli 
jsme vyjet. Cesta byla velice zá-
živná a někdy až dokonce děsivá. 
Po 10 minutách divoké jízdy jsme 

konečně vystoupili. Dole byla do-
cela zima a vlhko, ale tyto skuteč-
nosti překrývalo naše nadšení. 
Postupně jsme procházeli všech-
ny části dolů a  poznávali různé 
stroje pro těžbu grafitu. Po jedné 
hodině chůze a  plni nového po-
znání jsme konečně spatřili svět-
lo, které vycházelo zvenku. Poté, 
co jsme vylezli ven, museli jsme si 
omýt holínky, protože byly celé 
zašpiněné od bahna. Konečně 
oblečeni v našem civilním obleku, 
jsme se vydali zpět do města, kde 
se konal náš druhý rozchod, ten-
tokrát o  něco delší. Nakoupili 
jsme si suvenýry a  pokochali se 
tím nádherným městem. Odpole-
dne se mohlo jet domů do Vim-
perka. Protože jsme byli unavení, 
tak nás ani paní učitelky nemuse-
ly v autobuse napomínat. Po ho-
dině jízdy jsme unaveni, ale plni 
nových poznatků, vystoupili z au-
tobusu před naší školou. A  co 
nám dala tato exkurze? Uvědo-
mění si, že ani horníci nemají jed-
noduchý život.

Petra Fendrichová, IX. B

Spolupráce s NPŠ
I  letos probíhá naše spoluprá-

ce s NPŠ. Všechny třídy si objed-
naly dva programy ve Středisku 
environmentální výchovy, které 
v průběhu školního roku navštívi-
ly v rámci výuky. Třídní učitelé či 
učitelé přírodopisu vybrali tyto 
programy s  ohledem na osnovy 
a  věk žáků. Některé probíhaly 
v  učebně Střediska environmen-
tální výchovy, jiné pod širým ne-
bem. Žáci absolvovali například 
tyto programy: Ochrana přírody 
v České republice a ve světě, Vod-

ní svět pod mikroskopem, Šuma-
va česky, bez hrubic a hezky, Jelen 
a  jeho bratranci, Savci Šumavy, 
Půdní svět pod mikroskopem, 
Biotronika, Nebojte se vlka, NP 
a CHKO Šumava, Z dávných časů 
šumavských a další. 

V  rámci spolupráce jsme také 
získali různé výhody, např. sešity 
pro žáky, odměny pro všechny, 
kteří se zúčastnili programů SEV 
NPŠ, zdarma nové vydání knihy 
Světem šumavské přírody.

Mgr. Bohumila Sellnerová

Den Země
Původně plánovaná akce 

k  oslavě Dnu Země, kterou pro 
naše žáky připravilo Středisko en-
vironmentální výchovy Národní-
ho parku Šumava, se vzhledem 
k  nepříznivému počasí neusku-
tečnila. I  přesto žáci prvního 
stupně tento výjimečný den osla-
vili v pondělí 15. května. Program 
je zaměřen na environmentální 
výchovu a  na formování ekolo-
gického povědomí našich dětí. 

Voda je neodmyslitelnou sou-
částí každého ekosystému, a pro-
to se žáčci prvního ročníku vy-
pravili na Vodník, kde si společně 
s  pohádkovou postavičkou Rá-
kosníčka o  vodě povídali. Jak se 
čistí již znehodnocená voda a jak 
to vypadá na vimperské čističce 
odpadních vod a  na kompostár-
ně, viděli žáci 2. ročníku. O tom, 
kde se bere voda, která nám teče 
z kohoutků, získali znalosti kluci 
a  holky ze třetích ročníků, kteří 

navštívili Vodárnu a  úpravnu 
vody Brloh, kde se dozvěděli zá-
kladní informace o  úpravě vim-
perské vody. Třídit odpad je velmi 
důležité a každý z nás určitě zná 
barevné kontejnery, které slouží 
k  třídění odpadu. O  další roztří-
dění se postará sběrný dvůr a tří-
dička odpadů, které při svém pro-
gramu navštívili děti ze čtvrtých 
ročníků. Kam s  ním? S  roztřídě-
ným odpadem? Na skládku. 
O systému fungování skládky od-
padu, se dozvěděli páťáci, pro 
které byla připravena exkurze na 
Skládku odpadu v Pravětíně. 

Celý dopolední program byl 
velmi poučný a zajímavý. Za milé 
přijetí a  podání informací, jed-
notlivým objektům – Čistička 
vody Vimperk, Kompostárna 
Vimperk, Vodárna a  úpravna 
vody Brloh, Sběrný dvůr Vim-
perk, Třídička odpadů Vimperk, 
Skládka Pravětín – moc děkuje-
me! 

Martina Mondlová

Spolupráce s NPŠ – 1. stupeň
Netradiční výuka v učebně bu-

dovy NPŠ nebo v přírodě je vždy 
obohacením pro všechny žáky. 
Tak jako každý rok i  letos jsme 
mohli vybírat z  pestré nabídky 
programů environmentální vý-
chovy. Od prosince do června 
jsme absolvovali tyto výukové 
programy.

1. třídy – Stromoví skřítci, 
Všichni potřebují domov

2. třídy – Vydra – vodní dáma, 

Tvoříme z  vlny, Rašeliničkovo 
království 

3. třídy – Jak si žijí obojživelní-
ci, Tvoříme z vlny, Luční víla

4. třídy – Jak si žijí obojživelní-
ci, Svět pod mikroskopem, Raše-
liničkovo království

Plánovaný společný Den Země 
se v letošním roce pro špatné po-
časí bohužel neuskutečnil. 

Dagmar Daňková

Koruny stromů – Lipno 
2. 5. 2017 vyjely třídy 8. A  a   

8. B na exkurzi na stezku koruna-
mi stromů. 

Na Lipně je velice krásná pří-
roda a mnohem hezčí je v Koru-
nách stromů.

Když jste na nejvyšším vrchol-
ku věže, což je 40 metrů, připadá 
vám všechno tak malé i  ten nej-
vyšší strom je malý. Máte mož-
nost vidět Šumavu, samozřejmě 
celé Lipno, ale i  Novohradské 
hory a  Alpy. Na to, abyste toho 
viděli co nejvíce, vám samozřej-
mě musí přát i počasí, což se nám, 
myslím, podařilo. Pohled na špič-
ky stromů zakryté mlhou není 
určitě taky špatný, horší je, když 
začne pršet. Tato překrásná vy-
hlídka vznikla v roce 2012 a byla 
nejnavštěvovanějším turistickým 
cílem roku 2013. Věž je podepíra-
ná 75 sloupy. Je rozdělená do pěti 
částí. První část je do 25 metrů 
a nazývá se dřevěná lávka, kde už 
můžeme vidět špičky některých 
stromů. Druhá část je devítihran-
ná vyhlídková věže s  průměrem 

24 metrů. Třetí částí se dostává-
me na první vyhlídkové patro 
věže do výšky 37 metrů, kam vede 
točitá lávka, na nejvyšší bod věže 
ve výšce 40 metrů pak pokračuje 
krátké schodiště o  19 schodech. 
Maté zde možnost se k  věži do-
stat pěšky nebo čtyřsedačkovou 
lanovkou anebo autobusovou lin-
kou. Na cestu zpět si můžete vy-
půjčit kolo nebo koloběžku a do-
stat se tak rychlým způsobem 
zpět na parkoviště, kde je restau-
race a občerstvení.

Zuzana Kodýdková 8. A
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Mirakulum 
Exkurzi do zábavně- naučného 

parku Mirakulum uskutečnili 
žáci 6. A poslední květnový den. 

„Odjížděli jsme ráno v osm ho-
din od školy autobusem od spo-
lečnosti Švarctrans. Nabrali jsme 
směr Praha. Po cestě jsme měli 
jednu zastávku. Mirakulum se 
nachází v  bývalém vojenském 
prostoru v Milovicích u Nymbur-
ka ve Středočeském kraji,“ uvedla 
Lucie Dolejší. 

„Po příjezdu do Milovic jsme 
po zaplacení vstupného hned 
spěchali na místo, odkud nám za 
deset minut z  parku odjížděla 
mašinka směrem na tankodrom. 
Zde jsme mohli vidět několik tan-
ků a letadel, Úžasné bylo, že jsme 
si mohli vše prolézt, prohlédnout, 
vyzkoušet. Unešeni jsme byli také 
z podzemních chodeb pod celým 
areálem, ze zákopů, které kopíro-
valy zákopy z války ve Vietnamu,“ 
nadšeně popisoval Tomáš Trojan.

Nella Pflanzerová pokračova-
la: „V  okolí tankodromu jsme 
strávili hodinu a pak jsme se ma-
šinkou vrátili zpátky do Mirakula. 
Paní učitelka nám dala skoro tří 
hodinový rozchod, abychom si 
mohli celý areál projít, vyzkoušet 
všechny atrakce, vydovádět se na 
nejrůznějších prolézačkách, hou-
pačkách, obrovských trampolí-

nách, tobogánech do podzemí. 
Mohli jsme se ztratit v  bludišti, 
nebo zkusit svoji fyzickou zdat-
nost v hradech s venkovními drá-
těnými průlezy. “

„Součástí parku bylo také ně-
kolik naučných zastávek – např. 
lesní naučná stezka, stezka s  in-
formacemi o odpadech, poznává-
ní stop zvířátek, “ řekl Ota Kra-
mář. 

„Vidět jsme mohli také bylin-
kovou a  zeleninovou zahrádku,“ 
doplnila informace Anežka 
Frühaufová. 

„Parádní byla malá zoologická 
zahrada, kde jsme si mohli i  na 
některá zvířátka sáhnout. Viděli 
jsme tu např. mini kozy se svými 
mláďátky, mini oslíky, daňky, liš-
ku, výra velkého, jezevce, vever-
ku. Všechna zvířátka jsou ze zá-
chranné stanice,“ sdělila Adéla 
Kašparová.

Z odpovědí na otázky ohledně 
Mirakula také vyplývá, že děvča-
tům i chlapcům ze 6. A se v parku 
velmi líbilo. Hodnotí kladně celý 
areál, pozitivně se vyjadřují 
i ohledně velkého množství stán-
ků s  občerstvením, litují, že ně-
které atrakce a  stezky nestihli 
projít.

100% žáků doporučuje všem 
návštěvu tohoto krásného místa. 

Alžběta Rückerová

Aktivity ve školní družině 2017 
Na volné chvíle plné zábavy, 

sportu a jiných činností se děti do 
školní družiny každý den velmi 
těší. 

V  tomto školním roce si děti 
mohly zvolit z těchto kroužků při 
školní družině: dovedné ruce, 
sportovní a  pěvecký kroužek 
a  kroužek bruslení. Na kroužku 
dovedných rukou výtvarníci tvoří 
ve dvou skupinách celé odpoled-
ne krásné výrobky a výkresy v re-
konstruovaném bytě, který sou-
sedí se třídou školní družiny, kde 
jsou ideální podmínky pro toto 
tvoření. Tyto práce zdobily po 
celý rok vestibul a chodbu u na-
šich tříd. Děti z kroužku zhotovi-
ly dárky pro budoucí prvňáky, 
zaměstnance školy, pro maminky. 
Výkresy byly zaslány i do soutěží. 
Na sportovním kroužku se děti 
naučily ovládat neposedný míč, 
gymnastické obruče, šplhaly 
o  tyči, cvičily na žíněnkách, ská-
kaly přes kozu, jezdily na kolo-
běžkách a kolech. V zimních mě-
sících se každé pondělí těšilo 43 
přihlášených bruslařů na zimní 
stadion. Zpěváci z  pěveckého 
kroužku trénovali hlasivky zpě-
vem lidových a trampských písní 
a učili se kultivované recitaci. Vy-
stupovali na vítání občánků, na 
rozsvícení vánočního stromu 
u naší školy, na velikonočních tr-
zích, na oslavě Dne učitelů, Dne 
matek, na Dni otevřených dveří 
vimperské nemocnice, na školní 
slavnosti.

Po obědě jsme trávili převážně 
čas venku na hřišti, na školní za-
hradě, na novém pískovišti, na 
dopravním hřišti, nebo vycház-
kou do okolí školy. V nově vyba-
vených třídách jsme hráli spole-
čenské hry, vyráběli dárky pro 
rodiče a kamarády, zpívali písnič-
ky s  doprovodem kytary nebo 
klavíru, četli a  prohlíželi knihy, 
luštili křížovky a  jiné rébusy. Po 
třetí hodině si děti mohly napsat 
domácí úkoly, pokud s tím rodiče 
souhlasili.

Téměř každý den jsme si za-
běhli s  náruživými sportovci do 
tělocvičny na vybíjenou. Trénink 
je opravdu znát, děti se v  obrat-
nosti, v chytání a házení míče po-
stupně zdokonalují. 

Během ledna a  února 2017 
měly děti ze školní družiny mož-
nost navštívit budovu NPŠ a zú-
častnit se tak dvou programů. 
První se týkal Národního parku 
Šumava, kterého se zúčastnily 
především zájemci z  prvních 
a druhých tříd. Děti se dozvěděly 
prostřednictvím různých her 
a soutěží spoustu informací nejen 
o  NP Šumava, ale i  o  ostatních 
národních parcích České republi-
ky.

Děti z  prvních tříd navštěvo-

valy každý čtvrtek od listopadu 
do června Městskou knihovnu, 
naslouchaly mluvenému slovu, 
seznamovaly se s  knihami vý-
znamných spisovatelů, prohlížely 
a  četly knihy a  časopisy. Získaly 
tak vřelý vztah ke knize i knihov-
ně. Na závěr zorganizovala paní 
Buryánová setkání s  kytaristou, 
zpěvákem, textařem a  skladate-
lem Lubomírem Hrdličkou, který 
představil dětem k  jejich svátku 
zábavné odpoledne plné písniček 
z filmů a pohádek, hrál na kytaru 
a vyváděl s dětmi různé kejkle.

V letošním roce k nám dvakrát 
zavítalo Divadlo pana Pohody, 
jednou v prostorách školy, podru-
hé na jaře za krásného počasí na 
školní zahradě. Zábavné a pouč-
né představení bylo zakončeno 
soutěžními hrami s odměnami. 

Již tradičně v  měsíci květnu 
zorganizovala družina v  MěKS 
Den matek. Vychovatelé společně 
s  dětmi ze zájmových kroužků 
připravili pro rodiče téměř hodi-
nový program a na závěr potěšily 
děti své maminky vlastnoručně 
vyrobenými dárky.

V jarních měsících jsme s dět-
mi zaměřenými na zahradnické 
práce zúrodnili dva záhony, zasa-
dili jsme bylinky a zaseli ředkvič-
ky. Zdravá svačina, chléb s más-
lem a  ředkvičkou byla pro děti 
mňamkou!

V  družině se také děti mají 
možnost seznámit se sběrem léči-
vých bylin a  hlavními zásadami 
jejich zpracování a  použití. Kro-
mě bylin organizujeme také sběr 
sušené pomerančové kůry. Všem 
zájemcům o sběr bylin jsme roz-
dali seznam rostlin, které mohou 
sbírat i v průběhu prázdnin a usu-
šené odevzdat v  září vychovate-
lům ve školních družinách.

I  v  letošním roce jsme z  části 
rodičovských poplatků zakoupili 
hračky a různé potřeby, např. ku-
chyňku z  masivního dřeva, pro-
dejní stánek, stolní hry, nářadí na 
pískoviště, švihadla a pomůcky na 
výtvarnou činnost.

Za školní družinu
Lenka Malíková

Výtvarná akce v ZUŠ
V  březnu navštívili žáci II. B 

ZUŠ ve Vimperku, kde pod vede-
ním paní Jiřiny Fleischmannové 
vytvářeli z  keramické hlíny veli-
konoční dekorace. Děti pracovaly 
po skupinách. První tvořila zajíč-
ka z  hlíny a  druhá vystřihovala 
a zdobila zajíčka z papíru. 

V květnu se výtvarné dílny zú-
častnili žáci III. B. Byla to volná 
tvorba z keramické hlíny

Děkujeme paní Fleischmanno-
vé za přípravu a  realizaci obou 
akcí a za pomoc žákům z výtvar-
ného oboru.

Dagmar Daňková 

První třídy v Divadle Fráni Šrámka
V  květnu byl pro prvňáčky 

zorganizován výlet do Písku 
a  s  tím byla spojena návštěva 
představení O kocourku Mikešo-
vi v  Divadle Fráni Šrámka. Při 
procházce městem se děti sezná-
mily s některými pamětihodnost-
mi města, prohlédly si Juditin 

most a  písecké náměstí. Pak ná-
sledovalo zhlédnutí krásné po-
hádky v divadle. Nakonec všichni 
malí diváci odměnili herce dlou-
hým potleskem. Ve škole žáci na-
malovali z výletu krásné obrázky.

 
Mgr. Jana Frčková

Divadlo Plzeň
Dne 9. 3. 2017 žáci 7. tříd na-

vštívili plzeňské divadlo. Předsta-
vení Robin Hood bylo moderně 
pojato. Odjížděli jsme od školy 
v  8.00 h. Do Plzně jsme přijeli 
o něco dříve, a tak jsme šli na pl-
zeňské náměstí, kde jsme obdivo-
vali gotickou stavbu kostele sv. 
Bartoloměje. Po té jsme pěšky 
odešli do divadla, nejdříve zavládl 
zmatek, jelikož jsme odevzdali 

své věci do špatné šatny, takže 
jsme se museli stěhovat. Když na-
šli všichni svá místa, začalo před-
stavení. Tato hra se všem velmi 
líbila, protože se pokaždé tleska-
lo, když se scéna dohrála a zhasla 
světla. Divadlo bylo velmi vtipné 
a  mělo jednu desetiminutovou 
přestávku. Po skončení předsta-
vení jsme odjeli do nákupního 
centra Olympie.  Jan Vavřík 7. A
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Sport na Tégéemce 
Sportovní aktivity na naší ško-

le jsou velmi rozsáhlé a sportovci 
naší školy se dokázali prosadit 
i  na republikové úrovni. Velkou 
měrou se o  to zasloužili přede-
vším běžci na lyžích, snowboar-
disté, hokejbalisté, volejbalisté, 
atleti a také mažoretky.

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

Zvláštní pozornost si zaslouží 
hokejbalové soutěže, ve kterých 
jsme byli opět velmi úspěšní. 
Hlavně ti mladší, kteří vyhráli 
okres i  kraj, se dostali až do re-
publikového finále! Volejbalistky 
se probojovaly na krajské finále ve 
volejbalu.

V soutěži všestrannosti OVOV 
bylo úspěšné družstvo školy a ně-
kteří jednotlivci si vybojovali po-
stup do krajského kola této soutě-
že. 

Konec května a začátek června 
je jako už tradičně věnován atle-
tickým soutěžím.

Opět jsme zaznamenali výbor-
né výsledky. Z  atletické soutěže 
družstev Poháru rozhlasu pra-
chatického okresu si odvezla 
družstva mladšího žactva 1 zla-
tou (děvčata) medaili a  hoši 
bronz. V krajském finále v Táboře 
zabodovaly dívky opět, získaly 
vynikající třetí místo!

Atletická olympiáda okresu 
Prachatice 1. a 2. stupně za účasti 

téměř všech škol okresu je již tra-
dičním vrcholem letní sportovní 
sezóny. Děti z naší školy opět sbí-
raly medaile a hlavně zkušenosti. 
Především pro děti z 1. stupně ZŠ 
jsou tato sportovní zápolení neo-
cenitelná. Při této příležitosti 
bych chtěli vyzdvihnout některá 
jména – Natálka Uhříčková (1. ve 
skoku vysokém), 1. štafeta mlad-
ších dívek, stříbro Martina Ma-
touška, Lukáše Uhříčka (sk. vyso-
ký), Elišky Preňkové (míček)
a  bronz Adriany Hojdekrové 
a Matyáše Rákosníka (výška) .Vý-
kony našich dětí z 1. stupně patři-
ly k nejlepším na okrese. 

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

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

Chceme touto cestou poděko-
vat všem sportovcům naší školy, 
za jejich výkony a  svědomitou 
přípravu, všem učitelům a trené-
rům, kteří je připravují a též vede-
ní školy a  Městu Vimperk, kteří 
tyto aktivity všemožně podporují.

Josef Bejček, Jana Hudečková

Atletická sportovní soutěž 1. stupně ZŠ
V úterý 23. května se 33 žáků 

z  prvního stupně zúčastnilo 
okresního kola Atletické sportov-
ní soutěže. Viděli jsme výborné 
výkony v běhu na 50 m, skoku da-
lekém, hodu míčkem a v běhu na 
600 m.

Vybojovali jsme celkem 15 
medailí a  spoustu umístění do  
5. místa. Všem medailistům gra-
tulujeme a celé naší sportovní vý-
pravě děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy.

Naši medailisté: Eliška Eigne-
rová 1. místo hod míčkem 
(25,9 m), Filip Krejčí 3. místo 
skok daleký (332 cm), Karolína 

Kolafová 1. místo 50 m (8,4),  
1. místo skok daleký (368 cm), 
Ema Veselá 2. místo 50 m (8,6), 
Emma Mánková 3. místo hod 
míčkem (27,85 m), Tomáš Bláha 
1. místo 600 m (2:02), 2. místo 
skok daleký (373 cm), Bianka 
Vítková 1. místo 600 m (2:12), 
Sofie Sichingerová 3. místo 50 m 
(8,4), Karolína Hrůšová 3. místo 
hod míčkem (24,85 m), Jakub 
Steinbach 1. místo 600 m (1:57), 
3. místo 50 m (7,7), David Cha-
lupný 2. místo skok daleký (398 
cm), 2. místo 600 m (2:02)

Dagmar Daňková

Plš – půldenní lyžařská škola 2017
Díky dobrým sněhovým pod-

mínkám jsme letos opět mohli 
pokračovat ve výuce sjezdového 
lyžování na 1. stupni. Od ledna do 
března se celkem 123 dětí z prv-
ních až čtvrtých tříd zúčastnilo 
základního lyžařského výcviku. 
Lyžovali jsme za mrazu, sluníčka, 
mlhy i  sněžení. Žádné povětr-
nostní podmínky nás neodradily 
od jízdy vlakem na Kubovu Huť. 
Někdo stál na lyžích poprvé, ně-

kdo se v jízdě zdokonalil. Odmě-
nou pro všechny jsou nezapome-
nutelné lyžařské zážitky. 

Děkujeme za spolupráci obci 
Kubova Huť, instruktorům z Ly-
žařské školy Kubova Huť, pracov-
níkům půjčovny a  za vždy per-
fektně připravený svah. Poděko-
vání patří také paní učitelce Petře 
Hrůšové, která pro všechny kurzy 
zabezpečila dopravu lyžařského 
vybavení. Dagmar Daňková

Den Země na 2. stupni
Den Země je den věnovaný 

Zemi a připadá na 22. 4. V dnešní 
době se na něj díváme hlavně 
z pohledu ekologického. Hlavním 
úkolem tohoto dne je upozornit 
lidi na dopady ničení životního 
prostředí. 

Základní škola TGM si Den 
Země připomněla 15. května. 
Všichni žáci druhého stupně měli 
během dne uklidit část prostor 

kolem školy a pak se věnovali dal-
ším aktivitám. Šesťáci mikrosko-
povali, sedmáci navštívili společ-
nost Jihosepar (společnost zabý-
vající se odpadovým hospodář-
stvím ve Vimperku), osmáci si 
prošli historické části města, de-
váťáci nejvíce pomáhali s úklidem 
a  také se věnovali svým třídnic-
kým záležitostem. 

Jana Hudečková

Štafetový pohár 2017
Za mrazivého počasí se 

25. dubna naše škola zúčastnila 
okresního kola štafetového po-
háru prvního stupně. Štafeta ve 
složení: L. Hudečková, A. Košna-
rová, E. Veselá, E. Ollé, A. Nová, 
T. Czerwenková, V. Bartůšková, 
V. Hrdličková, P. Majer, J. Vlady-
ka, Z. Ondrášek, J. Kuneš, J. 
Waltman, H. Steinbach (F. Krej-
čí), J. Steinbach, D. Chalupný si 

vybojovala postup do krajského 
kola.

Krajské kolo se konalo 18. 5. 
2017 v  Českých Budějovicích. 
Z 16 štafet si naše doběhla pro 12 
místo. Děti si ještě mohly změřit 
síly v hodu medicinbalem a skoku 
dalekém.

Všem dětem gratulujeme za 
předvedené výkony.

Petra Hrůšová

Soumarské rašeliniště – výlet 4. A a 4. B 
Už je to docela dlouho, co roz-

tál sníh, a my nestíháme obdivo-
vat proměny krás přírody. V  pá-
tek 2. června, v době plného kvě-
tu suchopýru, jsme se vypravili 
prozkoumat Soumarské rašeliniš-
tě. Pod vedením pracovníků stře-
diska environmentální výchovy 
Stanislava Čtvrtníka a  Ivety Mi-
kešové jsme prošli naučnou stez-
ku a  dověděli se zajímavé infor-
mace o rašeliništích, o těžbě raše-
liny a  jejím využití i  rostlinách 
a živočiších, kterým se v ekosys-
tému rašeliniště daří.

Věděli jste, že rašeliník pojme 
množství vody rovnající se pěta-
dvacetinásobku jeho hmotnosti? 
Když je plný vody, má sytě zele-
nou barvu, když ho vyždímáte, 
zbělá – my už víme proč. Měli 
jsme i  štěstí a  viděli vzácného 
motýla žluťáska borůvkového, je-
hož výskyt je vázán na rostlinu 
vlochyni bahenní. Počasí nám 
přálo a domů jsme se vrátili nejen 
bohatší o  nové vědomosti, ale 
také plni krásných zážitků.

Lenka Kohoutová
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Mažoretková sezóna začala
Kvalifikačním kolem ve Zruči 

nad Sázavou 9. 4. začala mažo-
retkám Klapeto soutěžní sezóna. 
A nebyl to vůbec špatný začátek. 
V celodenním maratonu tým pod 
vedením Alžběty Rückerové (tre-
nérka juniorek a seniorek) a Dag-
mar Rückerové (vedoucí little ka-
detek a  kadetek) vybojoval –  
8 x zlato, 4 x stříbro, 6 x bronz. 
2 x získal 5. místo, 1 x 7. místo,  
1 x 8. místo.

Dopolední program zahájila 
Nela Fleišmanová, která předved-
la sólo s flagem. Kategorie, ve kte-
ré se představila, byla spojena 
s kategorií 2 baton , bylo tedy vel-
mi těžké porovnávat výkony jed-
notlivých soutěžících. Nela obsa-
dila 3. místo. Krátce nato se 
k  Nele přidala Alice Grulichová 
a  společně získaly pro Vimperk 
první zlatou medaili v duu s náči-
ním flag. Po flagách a 2 batonech 
soutěžila Tereza Květoňová s jed-
ním batonem a  skončila druhá. 
V  pom kadetkách předvedla po-
dařený výkon dvojice Anna Kotr-
líková a Sára Sládková a porota je 
ocenila třetím místem. Duu Alici 
Grulichové a  Natálii Uhříčkové 
uniklo medailové umístění díky 
pádu. Děvčata skončila pátá. Co 
se ale nepovedlo v duu, zlepšilo se 
v  miniformaci. Natálka a  Alice 
spolu s  Kristýnou Sedláčkovou, 
Janou Martanovou, Kristýnou 
Sovovou, Nelou Fleišmanovou, 
Nellou Pflanzerovou zabojovaly 
v  choreografii na píseň Can´t 
stop the feeling od Justina Tim-
berlaka a získaly bronz. Dopoled-
ní program zakončila děvčata 
ziskem dvou zlatých medailí 
v  našich parádních disciplínách 
– v  miniformaci s  náčiním flag 
a ve skupině s náčiním flag. 

Odpoledne pokračovala sou-
těž pro vimperský tým opět 
úspěšně. V kategorii pom junior-

ky mělo Klapeto dvojí zastoupení. 
Bronzem porota ocenila výkon 
Nelly Pflanzerové a zlatem výkon 
Natálie Uhříčkové. K těmto krás-
ným umístěním s  náčiním pom 
přidala po chvíli stříbro ještě se-
niorka Alice Grulichová. Odpole-
dne se také dostalo na vystoupení 
našich nejmenších děvčat. Duo 
Vanda Peková a  Vilma Peková 
svou kategorii baton little kadet-
ky vyhrálo. Spokojená je jistě 
i Sára Sládková, která sice skonči-
la mimo medailové pozice na 
8. místě, ale soutěžila v  jedné 
z  početně nejnapěchovanější ka-
tegorii – baton kadetky. Ohrom-
ný potlesk sklidila Nela Fleišma-
nová při vyhlašování kategorie 
baton sólo seniors, když porazila 
všech svých čtrnáct konkurentek 
a zaslouženě tak zvítězila. Po só-
lech následovala dua – tria. Ka-
detky Diana Izhboldina spolu 
s  Evou Chrstošovou skončily 
páté, seniorky Jana Martanová 
s Kristýnou Sovovou druhé, seni-
orky Natálie Uhříčková a  Nela 
Fleišmanová třetí a  trio Eliška 
Kubálková, Kristýna Sedláčková, 
Alice Grulichová sedmé. Adéla 
Tonkovičová, Sára Sládková, Te-
reza Květoňová, Eva Chrstošová, 
Diana Izhboldina, Ema Veselá 
a Eliška Častová jsou jména děv-
čat tvořící zlatou kadetkovskou 
miniformaci s  náčiním baton. 
Úspěšné kadetky doplnily také 
seniorky v miniformaci s náčiním 
baton – a to ziskem bronzu. 

Následovala dvě poslední vim-
perská vystoupení – little kadetky 
Klapeto Vimperk obsadily druhé 
místo a kadetky v nové disciplíně 
baton classic zvítězily. 

Tým díky skvělým výsledkům 
postoupil do finále B do Opavy 
a také do finále A, které se usku-
tečnilo v Náchodě. 

Mgr. Alžběta Rückerová

Klapeto mistrem republiky
Letošní soutěžní mažoretková 

sezóna probíhala již od konce 
března kvalifikačními koly. Ter-
mín 13. – 14. května patří finále 
výkonnostní třídy A, a  to náčiní 
POM, MIX a  FLAG. Vimperský 
soubor ZŠ TGM Klapeto zde re-
prezentuje skupina seniorek pod 
vedením Alžběty Rückerové. Ná-
ročné tréninky od kvalifikace ve 
Zruči nad Sázavou doladily cho-
reografie skupiny i formací a při-
nesly své ovoce. Děvčata se před-
stavila v  Náchodě svou parádní 
disciplínou s náčiním flag, jež jim 
v  předcházejících sezónách vy-
nesla titul mistryň světa.

V letošním roce se mažoretko-
vá asociace rozhodla hodnotit 
skupiny s  flagem společně s  di-
vácky atraktivnějšími a dynamič-
tějšími skupinami MIX (kombi-
nace hůlky a pom). Navzdory této 
nevýhodě se naše dívky neztratily 
a  obsadily díky preciznímu syn-
chronnímu výkonu 3. místo 
s postupem na MS, přičemž prv-
ní dvě pozice získaly skupiny 
MIX. Doufejme, že této nevýhodě 
nebude muset skupina čelit na 
světovém šampionátu v  Praze 
koncem srpna 2017. Vždyť jedou 
obhajovat mistrovský titul.

Skvělý výkon podaly naše ma-
žoretky Nela Fleišmanová, Natá-
lie Uhříčková, Kristýna Sedláčko-
vá, Jana Martanová, Kristýna So-
vová, Alice Grulichová a  Eliška 
Kubálková v soutěži miniformací. 
Při jejich vystoupení na skvělou 
hudbu přímo „mrazilo v zádech“. 
Pestrá choreografie s velmi dobře 
provedenými technickými prvky, 
jednotnost a  synchronnost vy-
stoupení a  v  neposlední řadě 
i podmanivý výraz ztvárnění cho-
reografie vynesly děvčata na  
1. příčku, samozřejmě s  postu-
pem na MS. 

Předností Nely Fleišmanové je 
výborné technické zvládnutí fla-
gu, elegance a  skvělý pohyb. Nic 
z  toho ji při soutěži nezklamalo. 
Nela obsadila ve velké konkuren-
ci 2. místo. V duu se k ní připojila 
Alice Grulichová a  obě dívky si 
sympatickým vystoupením s dob- 
ře provedenými technickými prv-
ky vybojovaly zlato a postup na 
MS.

Tím však představení vimper-
ského souboru v  Náchodě ne-
skončilo. S náčiním POM soutě-
žilo duo Natálie Uhříčková a Ali-
ce Grulichová, jejich výkon byl 
porotou ohodnocen 7. příčkou. 
K těmto dvěma děvčatům se při-

pojily Nella Pflanzerová, Nela 
Fleišmanová, Kristýna Sedláčko-
vá, Jana Martanová a  Kristýna 
Sovová a utkaly se v soutěži mini-
formací. Bodové hodnocení pěti-
členné poroty přineslo skupině 
5. místo a postup na MS. 

Vedoucí skupiny Alžběta Rüc-
kerová věnuje svým seniorkám 
volný čas, nápady, energii i vlastní 
finanční prostředky. Věřím, že ani 
jednoho v tuto chvíli nelituje. Od-
měnou je nejen skvělý výkon je-
jích svěřenkyň, ale i bodové hod-
nocení poroty a výborné výsledky 
v rámci České republiky, v nepo-
slední řadě i  poděkování nás 
všech za reprezentaci a propagaci 
města Vimperk.

Skupiny i  formace mají za se-
bou také finále výkonnostní třídy 
B ve dnech 30. 4. – 1. 5. v Opavě. 
Kadetky zde získaly zlatou me-
daili v  kategorii baton Classic, 
v této v letošním roce nově zařa-
zené disciplíně předvedly defilé 
a  choreografii. Pořadí skupin se 
stanoví součtem bodů za výkony 
v obou disciplínách. .

Velmi dobře si vedla také sku-
pina little kadetek s hůlkou v kva-
lifikaci, jejich vystoupení ohod-
noceno 2. místem postoupilo do 
finálových bojů v Karviné, stejně 
jako duo BAT Vanda Peková, Vil-
ma Peková. Z  důvodu nízkého 
věku mažoretek této skupiny, vel-
ké vzdálenosti soutěžního místa, 
a  tudíž i  vysoké finanční nároč-
nosti se skupina little kadetek fi-
nále neúčastní.

Nejvyšší kola mažoretkové 
soutěže jsou ještě před námi. Již 
teď však můžeme říci, že děvčata 
výborně reprezentují svůj soubor 
Klapeto, domovskou školu ZŠ 
TGM a  město Vimperk. Blaho-
přejeme k  výsledkům, děkujeme 
za reprezentaci a přejeme hodně 
úspěchů v nejvyšších kolech. Po-
děkování patří také rodičům, bez 
jejich podpory a  vstřícnosti by 
nemohly mažoretky ani trénovat, 
ani soutěžit. Děkujeme též městu 
Vimperk, kulturní komisi a spon-
zorům.

Soubor mažoretek provozuje 
svou zájmovou činnost v  ZŠ 
TGM Vimperk 24 let. Oceněním 
jeho práce je i natáčení redaktory 
Silvie Dymákové pro Českou tele-
vizi, jež bylo vysíláno v  projektu 
Ivety Toušlové Gejzír. Věřím, že 
příznivci mažoretkového sportu 
si toto vysílání Gejzíru nenechaa-
li ujít.

Dagmar Rückerová


