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Organizace školního roku 2014–15
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pon-

dělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 
29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude 
ukončeno v úterý  30. června 2015. 

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. říj-
na 2014. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 
2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. led-
na 2015. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 
2015. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Prachatice sta-
noveny v termínu 9. 2. – 15. 2. 2015.   

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 
3. dubna 2015. Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 
2015 do pondělí 31. srpna 2015. 

Milí deváťáci,
vaše škola se loučí s vámi a vy 

se loučíte s ní. Skoro by se zdálo, 
že léta učení a poznávání končí, 
avšak skutečnost je jiná. Čím mo-
dernější, složitější a technicky ná-
ročnější je svět kolem nás, tím ná-
ročnější je také lidský život. Nevá-
hejte a využijte každé příležitosti, 
která vám umožní rozšířit své ob-
zory, znalosti, poznatky a vlastní 
zkušenosti, které jste nabyly 
ve škole.

Zůstává vám mnoho pěkných 
vzpomínek na vaše učitele. 
Od těch, kteří vás učili psát první 
písmenka a číst první slabiky až 
po ty, kteří vám odhalili tajemství 
života v přírodě, zákony hmoty 
i tajemství síly a energie člověka. 
A právě vaše vzpomínky, pozdravy 
a třeba i krátká setkání s vámi bu-
dou pedagogům krásnou odměnou 
za jejich péči o vaše vzdělávání.

Chlapci a děvčata, to základní 
jste zvládli, teď je čas rozvíjet ta-
kové schopnosti a dovednosti, kte-
rým se chcete v budoucnu profesně 
věnovat. Uplynulých devět let však 
nebylo jen o učení. Poznali jste 
nové lidi, přesvědčili jste se, jak je 

důležité s nimi komunikovat, hle-
dat společná řešení, kompromisy 
pro to, aby se dostavil výsledek 
pro všechny potřebný a přijatelný. 
Prožili jste zde své první lásky 
i rozchody, zapojili jste se do zá-
jmové činnosti školy, v soutěžích 
mnozí z vás přinesli škole cenná 
hodnocení i body. Dobře víte, že 
vaše cesta v průběhu povinné škol-
ní docházky nevedla jen sluncem 
prozářenou krajinou. Místy bylo 
kamení, louže a bláto, dostavila se 
i bouřka. Takovéto chvíle potkají 
každého z nás. Záleží jen na tom, 
jestli dokážeme i z těžkostí vyjít se 
ctí. A kde čerpat sílu k překonává-
ní překážek? Ve všem dobrém, co 
nás v životě potkalo, a ve víře, že 
mnoho krásného nás ještě čeká.

„Prosím – děkuji – milerád – 
jsou klíče, které ti otevřou cestu 
k lidským srdcím. A to je jedna 
z cest k trvalému úspěchu a ži-
votnímu štěstí.“

 Milí deváťáci, jménem svým 
i jménem všech zaměstnanců ZŠ 
TGM Vimperk vám přeji hodně 
štěstí, zdraví, lásky, profesních 
úspěchů a prima lidi kolem sebe.

Dagmar Rückerová, 
ředitelka ZŠ TGM Vimperk

Rada rodičů při ZŠ TGM, 
žáci a pedagogové zvou na 

SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÝ DEN

25. 6. 2014
14:30 průvod městem

15:00 začátek
Sportovního a společenského dne

Zimní stadion Vimperk

Program: vyhlášení premiantů
rozloučení 9. tříd

vystoupení jednotlivých tříd 
a zájmových útvarů školy 

Rozloučení žáků IX. B 
Konečně se blíží konec školní-

ho roku, všichni se už těšíme 
na prázdniny. Než prázdniny za-
čnou, chtěli bychom se s vámi roz-
loučit.

Poprvé jsme se sešli v 6. třídě, 
bylo to pro nás úplně jiné prostředí 
a velká změna. Mnozí s námi ne-
vydrželi až do konce 9. ročníku. 
Někteří se odstěhovali, někteří 
svými vědomostmi nestačili a zů-
stali v nižších ročnících.

Partu jsme se snažili utužovat 
různými školními akcemi, ale vý-
sledek nebyl takový, jaký bychom 
si všichni představovali. Od začát-
ku jsme byli rozděleni na dvě par-

ty, které spolu ne vždy po dobrém 
vycházely.

Chceme poděkovat všem učite-
lům, kteří nás chtěli něco naučit 
a měli s námi trpělivost. Dále chce-
me poděkovat kuchařkám za vyni-
kající péči o naše žaludky, našemu 
panu třídnímu učiteli za krásné tři 
roky strávené s ním. Poděkovat 
ještě chceme paní ředitelce za ná-
cvik vystoupení na školní slavnost.

Na základní školu budeme vždy 
v dobrém vzpomínat a už dnes se 
těšíme, že se brzy uvidíme na tříd-
ním srazu.

kolektiv IX. B 
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Mažoretky – seniorky Klapeto 2 

Úspěšný loňský tým juniorek 
postoupil letos  do kategorie senio-
rek. Přestup obnáší trénování a za-
řazování  těžších prvků do soutěž-
ních sestav. Seniorky pilně praco-
valy a scházely se několikrát týd-
ně. Pro letošní sezónu tým nacvičil 
choreografii s náčiním baton, defi-
lé s náčiním baton, pom sestavu 
a show. 

Soutěžní období zahájila děvča-
ta 3. 5. 2014 v Blatné. Seniorky si 
odtud přivezly zlatou medaili 
za sestavu s náčiním baton, 1. mís-
to za sestavu s náčiním pom a stří-
bro za show s názvem Malá moř-
ská víla. Se všemi sestavami ma-
žoretky postoupily do dalších kol. 

Semifinále batonu výkonnostní 
třídy A ,ve které soubor soutěží, 
absolvovala děvčata v Trutnově. 
Za velmi nepříznivých teplotních 
podmínek, které panovaly na zim-
ním stadionu, podal tým dobrý vý-
kon, umístil se na 1. místě v semi-
finále skupin A a vybojoval si po-
stup do kola finálového.

S pom a show se postupuje rov-
nou do finále. Toto kolo letos hostil 
Náchod, a to ve dnech 7. – 8. 6. 
2014. Krásnou bronzovou medaili 

si zde vybojovala děvčata za svou 
show. Loňský úspěch z Vimperka , 
kdy mažoretky vybojovaly 6. mís-
to a postoupily na MS, chtěl sou-
bor samozřejmě obhájit a zopako-
vat. Povedlo se. Pom sestava v po-
dání našich se vydařila a porota jí 
přisoudila opět 6. místo . S oběma 
sestavami postupuje Karina Kysi-
lová, Barbora Květoňová, Sára 
Štěchová, Alice Grulichová, Eliška 
Kubálková, Kristýna Sedláčková, 
Barbora Váchová, Anna Chodoro-
vá, Anna Křížová, Nikola Nová, 
Adéla Vienerová, Štěpánka Narov-
cová a Pavla Eliášová na MS! 

Finále s náčiním baton se usku-
tečnilo v Karviné 14. – 15. 6. 2014. 
Seniorky se ale letos tohoto finále 
z finančních důvodů nezúčastnily. 

Soubor čeká několik letních vy-
stoupení a spousta trénování 
na srpnové MS.

Gratuluji dívkám a děkuji jim 
za reprezentaci školy a města Vim-
perka. Věřím, že společně strávíme 
ještě spoustu příjemných dní a do-
sáhneme toho, co si přejeme. Jsem 
ráda, že jsme obstáli i v nové věko-
vé kategorii. 

Mgr. Alžběta Rückerová

Mažoretky – kadetky v roce 2014 
Skupina kadetek Klapeto 3 byla 

letos velice pracovitá. 8. 3. 2014 se 
mažoretky zúčastnily nepostupové 
soutěže Podhostýnský pohár 
v Bystřici pod Hostýnem. Odsud si 
přivezly 5.místo v soutěži skupin 
– baton a 2. místo za show Optimi-
smus či pesimismus. V kvalifikaci 
Mistrovství ČR v mažoretkovém 
sportu v Blatné získaly 2. místo 
ve skupinách s batonem, trio s pom 
pony A. Fleišmanová, S. Kostková, 
N. Pflanzerová bylo na 1. místě, 
sóla pom pom  N. Pflanzerová 1. 
místo, A. Fleišmanová 2. místo, 
sólo s tyčkou K. Vaňková – 3. mís-
to, miniformace s tyčkou N. Fleiš-
manová, J. Martanová, K.Sovová, 
K. Vaňková, N. Zlochová 2.místo.
Show se umístila také na 2. místě. 

Všechna čísla s pom pony a show 
postoupila rovnou do finále do Ná-
choda, které se konalo 7. – 8. červ-
na 2014. Čísla s tyčkou postoupila 
do semifinále do Vimperka. Zde se 
kadetkám již tak nedařilo. Zabodo-
vala pouze miniformace – získala 
2. místo, skupina se umístila na  
4. místě s postupem do finále sku-
pin. Finále skupin se konalo 1. 6. 
2014 v Bělotíně. Děvčata si dojela 
400 km pro svůj veliký úspěch – 
kadetky se umístily na 3. místě 
v kategorii skupin „B“. Blahopřeji. 
Kromě soutěží vystupovala děvča-
ta na plesech a 11. 5. na Koncertě 
pro maminky spolu s dechovým 
orchestrem ZUŠ. 

Mgr. Dana Kubíčková

Ples dechovky a mažoretek
Sdružení rodičů při ZUŠ Vim-

perk a Rada rodičů ZŠ TGM uspo-
řádali tradiční ples dechovky a ma-
žoretek. Akce se konala v Cihelně 
dne 26. 4. 2014. Vše začalo nástu-
pem dechového orchestru a čtyř 
skupin mažoretek. Poprvé na plese 
vystoupily minikadetky Klapeto 4. 
Poté přednesl úvodní slovo 
Ing. Bohuslav Fleišmann a po něm 
přivítala hosty také Mgr. Dagmar 
Rückerová. K tanci hrála kapela 
De Facto.

 O první vstup večera se posta-
raly mažoretky Klapeto Vimperk. 
Kadetky předvedly svou show 
a také seniorky (loňské juniorky) 
vystoupily se sestavou s náčiním 
pom. Po skončení vystoupení ma-
žoretky v čele se svými vedoucími 
popřáli Petru Staňkovi k jeho ži-

votnímu jubileu. Při druhém vstu-
pu vystoupily opět seniorky. Před-
stavily novou soutěžní choreogra-
fii s náčiním baton.

Ve 23 hodin kapelu opět přeru-
šila krátká přestávka. V ní přichá-
zeli gratulovat další účastníci plesu 
a po nich mohli účastníci plesu 
zhlédnout v pořadí již třetí vystou-
pení vimperských seniorek Klape-
to. Tentokrát ukázala děvčata se-
stavu show s názvem Malá mořská 
víla. Po našich představeních ještě 
následovala půlnoční překvapení.

Pak se tančilo, bavilo a užívalo 
příjemné atmosféry.

Děkujeme všem, kteří se na po-
řádaní akce podíleli a i těm, jež 
na ples přispěli.

Mgr. Alžběta Rückerová 

Malé Klapeto
V posledních dvou letech se 

na soutěži MČR v mažoretkovém 
sportu objevují soutěžní skupiny 
ve věkové kategorii do 7 let. To-
muto trendu jsme se přizpůsobili 
i v našem souboru. V únoru 2013 
zahájila svou činnost přípravka 
mažoretek, tato skupina se v letoš-
ní soutěžní sezóně představila 
na kvalifikaci MČR v Blatné a poté 
na semifinále ve Vimperku. Z obou 
soutěžních kol si mažoretky od-
vezly stříbrnou medaili a postup 
do finálového kola v Karviné.

Bodové hodnocení výkonu sku-
piny v soutěžní choreografii Čtyř-
lístek bylo poměrně vysoké a sli-
bovalo možnost dobrého umístění 
ve finálovém kole 16 týmů. Vzhle-
dem k velké vzdálenosti pořádání 
finálového kola,  finanční nároč-
nosti a s ohledem na nízký věk mi-
nikadetek se skupina soutěže neú-
častnila.

Minikadetky se v 1. pololetí 
scházely jednou týdně, ve druhém 
pololetí již dvakrát, tréninková čin-
nost byla zaměřena na rovné 
a pevné družení těla, zvládnutí po-
chodového kroku a jednoduchou 
práci s hůlkou. A co malé mažoret-
ky nejvíce bavilo? Hrát si v pohy-
bu, improvizovat na hudbu a cvičit 
na nářadí. Co je nebavilo? Done-
konečna opakovat prvky s hůlkou 
a procvičovat části choreografie. 
Právě tohle je pro činnost skupiny 
mažoretek velmi důležité – přes-
nost a synchronnost. Pokud děvča-
ta vydrží i v dalším roce, čeká je 
soutěž už ve vyšší věkové kategorii 
s disciplinami defilé a pódiová 
choreografie. Děkuji děvčatům 
za jejich letošní výkony, pilnou do-
cházku a rodičům za podporu. 

Minikadetky se představí i při 
akcích dechového orchestru ZUŠ 
ve Vimperku i okolí.

Mgr. Dagmar Rückerová

Nejmenší Klapeto
Přípravka zahájila svou činnost 

v podzimních měsících 2013, po-
stupně se počet holčiček od 4 let 
ustálil na čtrnácti. Děvčata se pra-
videlně scházela jednou týdně 
v tělocvičně ZŠ TGM v parku. Je-
jich činnost je zaměřena na jedno-
duché a přirozené dětské pohybové 
aktivitě v souvislosti s hudbou jed-
noduchých dětských písní. Důleži-
tou součástí je uvědomování si 
částí svého těla a s jejich vědomým 
ovládáním, pěstování obratnosti 
v souvislosti pohybovou průpra-
vou. I nejmenší mažoretky si 
po čase dokázaly jednoduchým 

způsobem poradit s hůlkou. Vim-
perskému publiku se děvčata před-
stavila při slavnostním programu 
semifinálového kola MČR 2014 
a při akci ZUŠ Vimperk Hudba ne-
zná hranic. I Nejmenší Klapeto si 
zaslouží pochvalu za aktivitu a ro-
diče poděkování za podporu.

Mgr. Dagmar Rückerová
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IX. B
Seznam žáků: Bihary Josef, Frk Lukáš, Hrubý Stanislav, Hundsnurscher Václav, Karas Matěj, Krýchová Pavlína, Kůsová Nikola, Mikešová Simo-

na, Narovec Václav, Nová Aneta, Piklová Petra, Probst Martin, Rybnikárová Kateřina, Wurmová Nikola, Žigmundová Nikol, Urbanová Irena
Žáci, kteří odešli během II. stupně do jiných škol nebo tříd: Anetzbergerová Nikola, Bledá Sára, Bobková Nikol, Marešová Kateřina, Maršíková Eva, 

Minár Marian, Rodová Diana, Sivák Patrik, Škvrna Petr, Vávra David, Vávrová Ester, Železná Monika, Hamajda Jaroslav

Hra skončila
Před čtyřmi lety jsem přebral 

nově vzniklou třídu 6.A, sportov-
ku, kde jsem některé učil již v pět-
ce, jiní sem přibyli z okolních obcí. 
Počet byl úctyhodný, 28 kousků, 
navíc mezi nimi několik opravdo-
vých šídel.

Jak moc se za ta čtyři léta třída 
změnila, ilustruje současný počet 
19 žáků 9. A, mezi nimi se nachází 
pouze 6 sportovců. 

Co se však nezměnilo za celou 
dobu, je bohužel to, že je to stále 
třída takzvaně problémová, kde se 
mám vyskytly a byli jsme nuceni 
řešit snad všechny typy nepravostí, 
na které si jen člověk vzpomene. 
Přestože se nejednalo o všechny 

žáky, stín problémovosti padnul 
i na žáky, kteří si to zasloužili je-
nom přítomností v blízkosti delik-
ventů. Ve třídě se neprojevila sku-
tečně výrazná osobnost s pozitiv-
ním vztahem ke škole, ti se stali 
přinejlepším mlčící většinou. 
Za třídu tím pádem často mluvily 
výrazné osobnosti, které tento 
kladný vztah zatím nezískaly. 

Nechci však dělit svou třídu 
na ty dobré a nedobré. Jednak 
v každém je určitě mnoho dobrého 
a snad nikdo bychom nemohli dě-
lat svou učitelskou profesi, pokud 
bychom nevěřili alespoň v koutku 
duše, že všichni nakonec dospějí 
k tomu, že se stanou slušnými, pra-
covitými a vzdělanými lidmi. 
Možná, že se mám to u některých 

Poslední slovo třídního učitele
Uběhly tři roky od chvíle, kdy 

jsme se poprvé uviděli v učebně 
fyziky. V té jsme společně vydrželi 
celé tři roky. Za tu dobu se stala 
spousta věcí, které byly více či 
méně příjemné, ale všechno jsme 
bez větších problémů překonali. 
Dnes končíte základní školní do-
cházku a odcházíte ze školy do ži-
vota.

Konce bývají vždy smutné, ale 

platí přísloví: „Změna je život“. 
Pevně doufám, že na nové škole 
nebo učilišti najdete spoustu no-
vých přátel. Bude chvíli trvat, než 
se utvoří nové vztahy. 

Všem přeji, aby zůstaly pouze 
vzpomínky na to dobré, co jste 
ve škole zažili.

Hodně štěstí a hlavně zdraví 
všem přeje 

tř. učitel Martin Procházka

IX. A 
Seznam žáků: Beneš Jakub, Čáchová Nikola, Diviš Marek, Dorocká Denisa, Důrová Ludmila, Frühauf Dominik, Hadová Jana, Havlíček René, 

Koudelka Matouš, Kučera Jakub, Kučera Luděk, Kudláčková Michaela, Kůrka Jiří, Lang Jan, Pojslová Kristýna, Vácha David, Voldřichová Michaela, 
Willmannová Michaela, Žáček Patrik

podařilo už teď, snad jsme někoho 
na takovou cestu i nasměrovali a já 
doufám, že všem jsme sdělili, že 
taková cesta skutečně existuje. 
Není snazší, ani kratší, ani rovněj-
ší, ale je rozhodně krásnější a ra-

dostnější. Velice bych si přál a po-
važoval bych to za velikou odmě-
nu, kdybych Vás tam, moji deváťá-
ci, všechny jednou potkal. Hra 
skončila. 

 Jiří Toušl
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Skiraplé – kroužek lyžování
Lyže, inline brusle, kolo, běh, 

hry, fotbálek,..……..to všechno 
baví děti, které chodí do kroužku 
lyžování – Skiraplé, který je pří-
pravkou sportovních tříd naší ško-
ly a Sportovního střediska Ski klu-
bu Šumava. V letošním školním 
roce se do kroužku přihlásilo cel-
kem 45 dětí ve věku od 6 do 10 let 
a to nejen z naší školy.

V podzimním období se děti – 
„skiraplata“ scházela každé úterý 
a čtvrtek v tělocvičně, na hřišti 
naší základní školy nebo ve Spor-
tovním areálu Vodník pod vedením 
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Atletická sportovní soutěž –  
I. stupeň ZŠ, Prachatice
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stupně.

V jednotlivých disciplínách 
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Jakub Steinbach (50m – 4. mís-
to v rozběhu, skok daleký – 5.mís-
to); David Chalupný (50m – 2. 
místo v rozběhu, skok daleký – 3. 
místo, 315 cm, hod míčkem – 8. 
místo); Jakub Krejčí (hod míčkem 
– 4. místo – se ztrátou 5cm na mís-
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2. místo v rozběhu, hod míčkem); 
Ellen Polívková (50m – 2. místo 
v rozběhu, skok daleký – 2. místo, 
311 cm); Tereza Šimečková (skok 
daleký – 17. místo); Blanka Lacio-
vá (hod míčkem – 8. místo).

Za 3. ročník: Jan Paletář (50m 
– 3. místo v rozběhu, skok daleký 
– 14. místo, hod míčkem – 4. mís-
to), Vítězslav Dvořák (50m – 5. 
místo v rozběhu), Jaromír Mora-
vec (skok daleký –15. místo), Da-
niel Smola (hod míčkem – 2. mís-
to, 33,96m), Barbora Kučerová 
(50m – 3. místo v rozběhu, skok 
daleký – 11. místo), Lucie Dolejší 

(50m – 2. místo v rozběhu), Tama-
ra Simetová (skok daleký – 9. mís-
to).

Za 4. ročník: Martin Matoušek 
(50m – 1. místo v rozběhu, ve finá-
le těsně 4., skok daleký – 2. místo, 
360 cm, hod míčkem – 6.-7. místo, 
600 m – se ztrátou 3 desetiny na 4. 
místo), Jan Vavřík (50m – 2. místo 
v rozběhu, skok daleký – 6. místo, 
600m – 2. místo), Lucie Eignerová 
– (50m – 2. místo v rozběhu, ve fi-
nále 4., skok daleký – 12. místo, 
hod míčkem – 2. místo, 25,87m, 
600m).

Za 5. ročník: Ondřej Červený 
(50m – 5. místo v rozběhu, skok 
daleký – 8. místo, hod míčkem – 6. 
místo, 600m), Michal Michalec 
(50m – 3. místo v rozběhu), David 
Kašpar (skok daleký – 12. místo), 
Matěj Havlíček (hod míčkem – 9. 
místo, 600m), Kateřina Havrdová 
(600m).

Medailistům gratulujeme k vý-
bornému umístění a všem ostatním 
děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší školy.

M. Mondlová, J. Hudečková

ZŠ TGM na turnaji Mc Donald’s cup
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ního kola turnaje Mc Donald’s cup 
2014. 

Ve středu 30. dubna hrálo druž-
stvo 4. a 5. tříd. Kluci se probojo-
vali do finále, kde se utkali se ško-
lou ze Zdíkova, kterou ve skupině 
porazili 3:1. Před rozhodujícím 
zápasem se nám zranil brankář, 
a tak kluci šli do tohoto zápasu 
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venému a J. Paletářovi.
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4.–5. třídy – Červený, Havlíček, 

Kováč, Kašpar, Kliment, Kubačka, 
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1.–3. třídy – Paletář, Dvořák, 
Kurz, Pek, Chalupný, Kliment, Di-
vácký, Moravec 

Petra Hrůšová
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Dramatická výchova
Dramatická výchova byla 

ve školním roce 2013/2014 reali-
zována jako nepovinný předmět. 
Žáci pracovali ve dvou skupinách. 
Setkávali se v pondělí a ve čtvrtek. 
Dramaťák se zúčastnil vystoupení 
na Rozsvěcování stromku, zajišťo-
val kulturní program na Vítání ob-
čánků, připravoval děti na recitač-

ní soutěže. Dětský přednes zařazu-
jeme do výuky dramatické výcho-
vy každý rok. Je důležitou složkou 
literární výchovy a učí děti kulti-
vovanému mluvenému projevu, 
seznamuje je s literaturou, rozvíjí 
kulturní rozhled a tříbí jejich este-
tický vkus.

Mgr. Iva Karasová 

Hokejbal 2014 – 
republikové finále, Praha

Ve dnech 21., 22.5. se konalo 
v Praze republikové finále I. a II. 
kategorií školního hokejbalového 
turnaje „Hokejbal proti drogám 
2014“. V obou kategoriích měla 
naše škola díky výbornému umís-
tění v předchozích kolech své zá-
stupce.

V první dni se utkali žáci I. ka-
tegorie 1. – 3. ročníků. Náš team 
ve složení Jan Paletář, Vítek Dvo-
řák, Šimon Kurz, David Chalupný, 
Štěpán a David Kouřimovi obsadil 
po velmi pěkných zápasech s tea-
my ze základních škol z Ústí nad 
Labem, Jindřichova Hradce, Hýs-
kova, Hronova a Třebíče konečné 
6. místo a obdržel cenu fair play 
za nejslušnější team celého turna-
je.

Ve druhém dni vybojoval team 
žáků 4. a 5. ročníků ve složení Da-
vid Kašpar, Jakub Kováč, Šimon 

Pavlásek, Matěj Havlíček, Ondřej 
Červený, Jan Vavřík, Lucie Eigne-
rová, Tomáš Mauric, Lukáš Krejčí 
a Martin Matoušek v konkurenci 
silných teamů z Prahy ZŠ Křimic-
ká, Litvínova SSZŠ, Berouna ZŠ 
Wagnerovo náměstí, Jihlavy ZŠ 
Seifertova a ZŠ a MŠ z Hronova 
krásné 4. místo. Nejlepším branká-
řem turnaje byl vyhodnocen náš 
brankář Jakub Kováč.

Klukům gratulujeme k dosaže-
ným výsledkům a výbornému 
umístění a děkujeme za vzornou 
reprezentaci naší školy.

Rády bychom touto cestou po-
děkovaly rodičům Janě Paletářové, 
Aničce Dvořákové, Tomáši Eigne-
rovi a Zbyňku Pavláskovi za do-
pravu dětí na turnaj a za cenné 
rady a vedení zápasů.

Mondlová M., Hrůšová P.

Karneval na ledě
Dne 1. 3. 2014 se pod záštitou 

ZŠ TGM Vimperk, DDM Vimperk 
a Městských služeb Vimperk konal 
dětský karneval na ledě. Akce pro-
bíhala na místním zimním stadió-
nu, moderování a organizace spor-

tovně soutěžních akcí se ujal pan 
Josef Maxa. Zúčastněné děti při-
cházely v nejrůznějších kostýmech 
a převlecích. Na karnevalu se sešlo 
přibližně 100 masek. Vše bylo pro-
vázenou hudbou a velmi dobrou 
náladou.

 Mgr. Martina Koubová

Pohár rozhlasu
Ve dnech 14. a 15. května se 

uskutečnilo v Prachaticích okresní 
kolo soutěže družstev v lehké atle-
tice. Mladší žákyně získaly celko-
vě druhé místo, starší chlapci páté 
místo a družstva starších dívek 
a mladších chlapců postoupila 
do krajského kola. To proběhlo 20. 
května v Táboře. Zde se sešla velká 
konkurence a naši žáci se neztrati-
li. Z devíti družstev chlapci obsadi-
li 7. a dívky 6. místo. Nelze opo-

menout výrazné individuální úspě-
chy: Ondřej Jošt zvítězil ve skoku 
vysokém výkonem 160 cm, Adélka 
Nováková zvítězila v běhu 
na 800m a přidala osobní rekord 
ve skoku dalekém 421 cm, Terezka 
Plánková měla svůj den a osobním 
rekordem 140cm získala ve skoku 
vysokém 4. místo a přidala osobák 
ve skoku dalekém 423 cm

Všem závodníkům patří velká 
gratulace a poděkování za vzornou 
reprezentaci školy. 

Jana Hudečková

Dopravní den 
Dne 9.5.2014 na naší škole pro-

běhl den zaměřený na dopravní 
výchovu. Děti měly připravena 
různá stanoviště, na kterých se do-
zvídaly jak se bezpečně pohybovat 
po silnici- ať už na kole nebo jako 
chodci. Dozvěděly se praktické in-
formace ze zdravovědy a první po-
moci, správné vybavení a seřízení 
kola. Na dopravním hřišti žáci ab-

solvovali zkušební jízdy pro získá-
ní průkazu cyklisty. Testy ze zna-
lostí nebyly výjimkou. Do doprav-
ního dne byl zapojen Městský úřad 
ve Vimperku- obor dopravy, zdra-
votní pracovnice i Městská policie. 
Doufáme, že den se dětem líbil 
a získané informace i dovednosti 
využijí hlavně prakticky.

Mgr. Martina Koubová

Dopravní soutěž a hřiště
Dopravní hřiště ve Vimperku 

začalo být hojně využíváno všemi 
školami ze spádových oblastí, 
od jara je v plném provozu. Vyško-
lený pracovník, pan Malík, s dětmi 
hřiště pravidelně navštěvuje a řídi 
činnosti a práci na hřišti. Dopravní 

soutěže se aktivně zúčastnili žáci 
z druhého stupně ZŠ TGM, kde 
zúročili svoje vědomosti, doved-
nosti a znalosti o dopravní výcho-
vě a dopravě celkově.

Mgr. Martina Koubová

Plavání – 1. třídy
V letošním školním roce probí-

há plavecký výcvik prvňáčků 
v Plaveckém bazénu ve Volarech. 
Žáci mají 5 lekcí, každé pondělí 
od 12. 5. do 9. 6. 2014. Prvňáčkové 
jsou velmi šikovní, jsou mezi nimi 
již zdatní plavci. Skoro 20 dětí umí 

plavat. I ostatní plavci se hravou 
formou s velkým množstvím pla-
veckých pomůcek učí plavat 
a vody se nikdo nebojí. Tento pla-
vecký výcvik v první třídě je dob-
rým začátkem pro to, aby se žáci 
nebáli vody a měli chuť se učit pla-
vat.

Mgr. Jitka Ondřejová
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Školní rok 2013/2014 
očima výchovného poradce

Mým nejdůležitějším úkolem 
bylo uskutečnění akcí pro žáky 8. 
ročníků, kteří se rozhodují, kam 
půjdou příští rok studovat a záro-
veň pro žáky 9. ročníků, kteří tento 
krok museli udělat v letošním 
školním roce. 

21. 11. 2013 jsme společně na-
vštívili prezentaci škol z celé  
České republiky na akci nazvané 
Vzdělání a řemeslo, která se kona-
la na výstavišti v Českých Budějo-
vicích. Od října do listopadu naši 
školu navštěvovali zástupci střed-
ních škol, kteří svou školu prezen-
tovali a snažili se získat naše žáky 
do svých řad. 

Byly to tyto školy: Gymnázium 
Vimperk, SŠ Nerudova Vimperk, 
 SOU Blatná, VOŠ a SPŠ Volyně, 
VOŠ a SPŠ Strakonice, SOŠ 
a SOU Sušice a VOŠ a SPŠ auto-
mobilní České Budějovice.

14. 10. 2013 se uskutečnila tříd-
ní schůzka rodičů vycházejících 

žáků, kde byli informováni 
o správném vyplnění přihlášek, 
termínech odevzdání atd. Uskuteč-
nila se i schůzka rodičů žáků 5. 
ročníků, kde získali informace 
o studiu ve sportovních třídách 
v příštím školním roce.

Pro žáky 8. tříd byly uskutečně-
ny tyto akce: beseda s PhDr. Ale-
nou Wagnerovou – školní psycho-
ložkou, návštěva IPS ÚP Prachati-
ce, exkurze do firmy Rohde 
a Schwarz.

V letošním školním roce splnilo 
povinnou školní docházku celkem 
40 žáků. V prvním kole byli přijati 
všichni žáci. Maturitní obor bude 
studovat 20 žáků (nejvíce na gym-
náziu) – 50%. 20 žáků(50 %) bude 
studovat učební obor. Na osmileté 
gymnázium odchází studovat pět 
žáků z pátých tříd.

Mgr. M. Procházka
výchovný poradce pro 5. – 9. 

ročník 

Ocenění pedagogové naší školy 

26.3.2014 se v Měks ve Vim-
perku konal Den učitelů. Při této 
příležitosti bylo vybraným  peda-
gogům předáno  ocenění  v podobě 
pamětního listu, knihy a květiny.  
Za naši školu přebrala  ocenění za  
významné výsledky v pedagogic-

ké činnosti  ředitelka školy 
Mgr. Dagmar Rückerová.  Za celo-
životní tvůrčí pedagogickou čin-
nost byla oceněna Mgr. Marie 
Špačková a Mgr. Marie Čejková.

Mgr. Alžběta Rückerová

Zvládnu to
Žáci 9. tříd se jako každoročně 

zúčastnili třídenního soustředění 
v hotelu Kodrea na Nových Hu-
tích. Smyslem projektu Zvládnu to 
je příprava na přijímací zkoušky, 
které jsou v letošním roce opět za-
vedeny. Intenzivní příprava probí-
hala v předmětech český jazyk 
a matematika, kde si budoucí stu-
denti opakovali učivo formou růz-
ných testů a zvykali si tak na styl, 
který se u přijímacích zkoušek ob-
jeví.

V průběhu soustředění nás na-
vštívili také vyučující z Gymnázia 
ve Vimperku a probírali s deváťáky 
podrobně Scio testy, které budou 
u přijímacích zkoušek na gymná-

zia. Tímto bych chtěla poděkovat 
pí uč. Tláskalové a p. uč. Daňkovi 
za snahu, ochotu a čas, který věno-
vali našim žákům.

Celé soustředění probíhalo 
v příjemné atmosféře, žáci proje-
vovali zájem o učivo, které probí-
halo jinou formou než ve škole. 
Projekt Zvládnu to je důležitý ne-
jen pro přípravu na střední školu, 
ale také proto, že třídy, které se 
zanedlouho rozejdou, spolu proži-
ly příjemné tři dny a nikomu se 
nechtělo domů. Z ankety, kterou 
účastníci projektu vyplňovali, vy-
plynulo, že se všem akce líbila 
a všichni by ji doporučili i budou-
cím deváťákům. 

Mgr. Dana Toušlová

Pěvecká soutěž 
Jihočeský zvonek 2014 

26. 2. 2014 se na naší škole ko-
nalo školní kolo soutěže ve zpěvu 
(1. stupeň) – Jihočeský zvonek. 
Děti soutěžily ve třech kategoriích 
podle svého věku: nultá kategorie 
byla určena prvňáčkům, druhá 
a třetí třída soutěžila v první kate-
gorii a čtvrťáci a páťáci soutěžili 
v kategorii druhé. Každý účastník 
obdržel pamětní list a sladkou od-
měnu.

Výsledky soutěže:
nultá kategorie:  1. místo:  Bar-

bora Plánková, 2. místo:  Marek 

Pixa, 3. místo:  Tereza Květoňová
první kategorie:  1. místo: Jeff- 

rey Waltman, 2. místo: Tereza 
Czerwenková, 3. místo: Diana 
Izhboldina

druhá kategorie: 1. místo: Ond-
řej Červený, 2. místo: Kateřina Ha-
vrdová, Ester Štěchová, 3. místo: 
Lukáš Krejčí

Okrskové kolo soutěže postou-
pili: Ondřej Červený, Kateřina Ha-
vrdová a Ester Štěchová.

Mgr. Jana Frčková

Školní kolo pěvecké soutěže – 2. stupeň
Na druhém stupni proběhlo 

školní kolo ve zpěvu dne 27. 2. 
2014. Porota ve složení Mgr. Dag-
mar Rückerová, Mgr. Alžběta Rüc-
kerová a Mgr. Helena Jíňová vy-
hodnotila žáky takto:

Kategorie 6. – 7. třídy 
1. místo – Sára Štěchová, 

2. místo – Eliška Pospíšilová  
3. místo – Petra Fendrichová

Zlaté pásmo – Damian Havel, 
Vojtěch Burian

Stříbrné pásmo – Jakub Had, 
Alice Grulichová, Martina Chvalo-
vá

Bronzové pásmo – Patricie Ko-

dýdková, Karolína Vančurová, Ště-
pánka Narovcová, Matyáš Bláha, 
Lukáš Uhříček

Kategorie  8. – 9. třídy 
1. místo – Aneta Nová, 2. místo 

– Daniel Červený, 3.  místo – Kris-
týna Pojslová

Zlaté pásmo – Petra Neužilová, 
Miroslava Höhneová

Stříbrné pásmo – Kristýna Šu-
pová, Eva Maršíková

Bronzové pásmo – Vlastimil 
Kolář

Do okrskového kola postoupili 
žáci na 1. – 3. místě ve zlatém pás-
mu. 

Okrskové a okresní kolo ve zpěvu 
26. 3. 2014 se v DDM ve Vim-

perku konalo okrskové kolo soutě-
že ve zpěvu. Naši školu reprezen-
toval jen velmi malý počet žáků.
Ostatní vybraní se z různých důvo-
dů této pěvecké soutěže nezúčast-
nili. Porota rozhodla o výsledcích 
žáků ZŠ TGM takto:

1. místo – Ondřej Červený (1. 
kategorie) – postup do okresního 
kola, 2. místo – Kateřina Havrdová 

(1. kategorie),  2. místo – Daniel 
Červený (3. kategorie), 3. místo – 
Kristýna Pojslová (3. kategorie)

Do okresního kola jel reprezen-
tovat naši školu Ondřej Červený 
z 5. B. Vystoupení se mu povedlo, 
ale nebyl oceněn na prvních třech 
místech. Doprovázela ho Kristýna 
Pojslová z 9.A. 

Mgr. Alžběta Rückerová

…hra skončila?
V roce 2005 to vše začalo. Stali 

jsme se těmi, kteří už mají povin-
nost ráno vstávat, psát úkoly a učit 
se. Naučili jsme se číst, psát, počí-
tat a mnoho dalších věcí. Všechny 
tyto základy do života nám dala 
paní učitelka Jitka Ondřejová 
a paní učitelka Olga Samcová. Po-
stupně jsme stárli a stávali se chyt-
řejšími. Byli jsme skvělá parta, 
a proto nás moc mrzelo, když se 
s námi v páté třídě rozloučilo ně-
kolik žáků, ale zase jsme slavili 
příchod nových. Od té doby až do-
posud nás opečovával třídní učitel 

Jiří Toušl. Stali jsme se partou, kte-
rá se milovala, ale i nesnášela. Byli 
jsme ti, kteří v těch důležitých 
chvílích drželi při sobě. Ale aby-
chom se nepřechválili. Skoro ni-
kdy jsme se na ničem neshodli, 
učitelé k nám nechodili rádi učit 
a povídali, že jsem nejhorší třída. 
Ale i přes to všechno jsme společ-
ně zažili několik chvil, na které 
nikdy nezapomeneme. Myslíme si, 
že jste s námi měli všichni trpěli-
vost a pevné nervy. A za to Vám 
všem děkujeme a doufáme, že 
na nás nebudete vzpomínat jen 
v tom nejhorším. Ještě jednou 
DÍKY.  Třída 9. A
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Přírodovědná soutěž NP Šumava
ve školních lavicích

Ve dne 5.,6.,7. března 2014 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 a osmých 
tříd.

Úspěšnými řešiteli byli: Kristý-
na Dolejší ze 6.A, Adriana Bauero-
vá ze 6.A, Petra Fendrichová ze 
6.B, Vojtěch Burian ze 7.A, Jakub 
Švejda z 8.A a Evelína Daverná 
z 8.A. Tito žáci postoupili do 

2. kola soutěže, které se uskutečni-
lo 13. května 2014 na zámku 
ve Vimperku. Zde je čekalo 10 sta-
novišť. Obsah stanovišť byl zamě-
řen na rostliny, houby, mechy, li-
šejníky, stromy, savce, ptáky, 
hmyz, obojživelníky a ryby. Větši-
nou zde byly živé přírodniny. 

Nejúspěšnějším soutěžícím byl 
Vojtěch Burian, který byl odměněn 
hodnotnými cenami a exkurzí 
na vrchol Falkenstein. Blahopřeje-
me.

Mgr. Bohumila Sellnerová

Veselé středy
V jarních měsících probíhaly-

na 1. stupni veselé středy. Akce 
byla odstartovaná kloboukovým 
dnem. Postupně jsme se bavili 
a všichni velice důkladně připravo-
vali na puntíkatý, modrožlutý, zví-

řecí a čarodějnický den. Veškeré 
třídy se na středy těšily a téměř 
vždy bylo každé dítě velmi origi-
nálně laděno a převlečeno do té-
matického dne. Všechny děti byly 
odměněny sladkou odměnou. 

Mgr. Martina Koubová

Recitační soutěž
Letošní recitační odpoledne 

na 1. stupni se konalo ve středu 5. 
března 2014. Do školního kola 
soutěže v recitaci postoupilo 31 
dětí a předvedlo porotě zajímavé 
a zdařilé recitace básní. Soutěžilo 
se ve třech kategoriích: 0. katego-
rie (1. třídy), I. kategorie (2. a 3. 
třídy) a II. kategorie (4. a 5. třídy). 
Vyhodnocení žáci: Martin Frček 
(3. B) - 1. místo I. kategorie, Nella 
Pflanzerová (3. B) – 1. místo I. ka-
tegorie, Tereza Czerwenková 
(2. B) – 2. místo I. kategorie, Jan 
Tvrdek (4. A) – 1. místo II. katego-
rie, Matěj Tonkovič (5. A) – 2. mís-
to II. kategorie, Lukáš Krejčí 
(4. B) – 2. místo II. kategorie, Bar-
bora Kučerová (3. A) – 3. místo 
I. kategorie, Adéla Bauerová (3. B) 
– 3. místo I. kategorie, Petr Pod-
skalský (4. A) – 3. místo II. katego-
rie, Vojta Jirkovský (5. B) – Di-
plom za originální výběr básně, 
Anežka Pavlásková (4. A) – Di-
plom za originální výběr básně, 
Karolína Hrůšová (1. A) – 1. místo 
0. kategorie, Adéla Tonkovičová 
(1. B) – 1. místo 0. kategorie, Hy-
nek Steinbach (1. A) – 2. místo  
0. kategorie, Marek Pixa (1. A) –  
3. místo 0. kategorie, Matěj Černý 
(1. B) – 3. místo O. kategorie, Voj-
těch Jošt (1. A) – Čestné uznání 
0. kategorie, Tomáš Bláha (1. B) – 
Čestné uznání 0. kategorie.

Ve středu 26. 2. 2014 proběhlo 
školní kolo recitační soutěže na  
2. stupni. Zapojilo se celkem 36 
soutěžících. Soutěž probíhala 
ve dvou kategoriích. Ve III. kate-
gorii mezi sebou soupeřilo celkem 
20 žáků 6. a 7. tříd. V  kategorii 
IV., žáci 8. a 9. tříd., předvedlo 
svůj přednes 16 recitátorů. Vyhod-
nocení žáci: Veronika Hodoušková  
(7. B) - 1. místo III. kategorie, On-
dřej Jošt (7. A) – 2. místo III. kate-
gorie, Rostislav Frýdek (7. B) –  
3. místo III. kategorie, Tereza 
Plánková (8. A) – 1. místo IV. kate-
gorie, Michaela Willmannová   
(9. A) – 2. místo IV. kategorie, Mi-
roslava Chvalová  (8. A) – 3. místo 
IV. kategorie, Lukáš Uhříček, Ma-
těj Vachuta, Sára Štěchová, Natálie 

Szwanzcarová, Miroslava Höhne-
ová, Petra Neužilová, Simona Bu-
beníčková, Aneta Nová –  Diplom 
poroty – zlaté pásmo.

Okresní kolo recitační soutěže, 
které se konalo 19. března 2014 
v Prachaticích, bylo pro naši školu 
velmi úspěšné. Dvě první místa, 
jedno druhé a jedna Cena poroty, 
to byl úžasný výsledek z recitační-
ho soutěžního dopoledne. ZŠ 
TGM velmi dobře reprezentovali 
žáci: Martin Frček, Nella Pflanze-
rová, Tereza Czerwenková, Jan 
Tvrdek, Matěj Tonkovič, Lukáš 
Krejčí, Veronika Hodoušková, On-
dřej Jošt, Rostislav Frýdek, Tereza 
Plánková, Michaela Willmannová 
a Miroslava Chvalová. Porota měla 
velmi těžkou úlohu vybrat z každé 
kategorie dva nejlepší, protože 
všichni recitátoři předvedli skvělé 
výkony. Nakonec z osmi postupu-
jících do krajského kola byly tři 
z naší školy. 1. místo s postupem 
vyhráli v I. kategorii Nella Pflan-
zerová a ve III. kategorii Ondřej 
Jošt, 2. místo s postupem získala 
ve IV. kategorii Tereza Plánko-
vá. Cenu poroty dostal Matěj Ton-
kovič v II. kategorii. Oceněným 
žákům gratulujeme.

Krajská kola recitační soutěže 
probíhala v rokokovém komorním 
Prokyšově sále v Českém Krumlo-
vě. Ve čtvrtek 24. dubna 2014 zde 
recitovala Nella Pflanzerová, pří-
prava její recitace probíhala pod 
vedením paní učitelky Ivy Karaso-
vé. V pátek 25. dubna 2014 se tu 
předvedl Ondřej Jošt, žák paní uči-
telky Alžběty Rückerové, s níž 
svou recitaci nacvičil, a žákyně 
Tereza Plánková, kterou na reci-
tační soutěž připravovala paní ře-
ditelka Dagmar Rückerová. I když 
se našim recitátorům nepodařilo 
v Krumlově být mezi oceněnými, 
zaslouží si velkou pochvalu za své 
velmi dobré výkony a za skvělou 
reprezentaci školy i okresu Pracha-
tice. Vždyť samotný postup 
do krajského kola je vždy velkých 
úspěchem. Děkujeme dětem za po-
ctivý přístup k poezii.

Mgr. Iva Karasová

Biologická olympiáda – školní kola
4.12. proběhlo školní kolo bio-

logické olympiády kategorie C / 8. 
a 9. třídy/. Celkem se z této kate-
gorie zúčastnilo soutěže 30 žáků. 
Na 1. místě se umístil Jakub Šve-
jda z VIII.A, 2. místo obsadila Ni-
kola Čáchová z IX.A a na třetím 
místě byla Miroslava Höhneová 
z VIII.A. Tito žáci postoupili 
do okresního kola, které se usku-
tečnilo 26. března v Prachaticích.

21.1.2014 proběhlo školní kolo 

biologické olympiády kategorie D 
/6. a 7. třídy/. Celkem se z této ka-
tegorie zúčastnilo soutěže 33 žáků. 
Na prvním místě se umístil Adam 
Praizler ze VI.A, 2. místo obsadil 
Vojtěch Burian ze VII.A a na tře-
tím místě byl Zdeněk Frček ze 
VII.B. I tito žáci postoupili 
do okresního kola, které proběhlo 
8. dubna v Prachaticích. Blahopře-
jeme.

Mgr. Bohumila Sellnerová

Přírodovědná soutěž
Naše škola se zúčastnila třetího 

ročníku přírodovědné soutěže 
„Národní park Šumava ve školních 
lavicích“, která byla vyhlášena 
v letošním školním roce pro žáky 
2. až 9. tříd základních škol a pro 
nižší ročníky víceletých gymnázií. 
První kolo soutěže proběhlo 
ve školních lavicích. Žáci vyplnili 
soutěžní pracovní listy, velmi dob-
ře připravené pracovníky středisek 
environmentální výchovy NPŠ. 
Učitelé soutěžní práce opravili 
a předali do SEV Vimperk. Po vy-
hodnocení I. kola byly do II. kola 
vybrány děti, které se umístily 
na prvních třech místech a zároveň 
dosáhly minimálně 60 % z celko-
vého množství bodů. V úterý 13. 
května 2014 soutěžili za naši školu 
v terénním kole: Waltman Jeffrey, 
Czerwenková Tereza, Steinbach 
Jakub, Kučerová Bára, Simetová 
Tamara, Dolejší Lucie, Podskalský 
Petr, Pavlásková Anežka, Billová 

Klára, Červený Ondřej, Pavlásek 
Šimon, Kostková Monika, Dolejší 
Kristýna, Bauerová Adriana, Buri-
an Vojtěch, Švejda Jakub, Daverná 
Evelína. Mezi tři nejlepší z každé 
kategorie se probojovali i někteří 
naši žáci. V sobotu 7. června 2014 
byli na Slavnostním vyhlášení ví-
tězů na vimperském zámku oceně-
ni: Czerwenková Tereza – 3. mís-
to I. kategorie, Kučerová Barbo-
ra – 1. místo II. kategorie, Sime-
tová Tamara – 2. místo II. kate-
gorie, Podskalský Petr – 2. místo 
III. kategorie, Burian Vojtěch – 
3. místo VI. kategorie. Žáci byli 
odměněni hodnotnými cenami a se 
svými rodinnými příslušníky se 
také za odměnu zúčastnili exkurze 
na vrchol Falkenstein. Všem vy-
hodnoceným blahopřejeme a chvá-
líme je za krásná umístění. Děku-
jeme všem, kteří se na zdařilé pří-
rodovědné soutěži podíleli. 

Mgr. Iva Karasová
e e e
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Hlídky mladých zdravotníků
Dne 22.5.2014 jsme jeli s paní 

učitelkou Sellnerovou na soutěž 
mladých zdravotníků a záchranářů 
do Prachatic. Akce se uskutečnila 
v budově Dětí a mládeže, kde pro-
běhlo zahájení. Z 1. stupně bylo 
přihlášeno celkem 10 družstev 
a z 2. stupně 13 družstev.

Naši školu reprezentovali: Ni-
kola Nová a Silvie Mikešová z 8.B, 
Alice Grulichová, Sára Štěchová 
a Ondřej Jošt ze 7.A. Po slavnost-
ním nástupu jsme se rozešli na do-
pravní hřiště, kde byla různá stano-
viště.

V obvazové technice a trans-
portu raněných jsme získali plný 
počet bodů, dále jsme provedli re-
suscitaci dítěte, stabilizovanou po-
lohu, ošetřili otevřenou zlomeninu, 

úraz hlavy a poskytli první pomoc 
při otřesu mozku a požití lysohlá-
vek.

Po zdravotní soutěži proběhla 
soutěž hasičská. Zde jsme museli 
zvládnout v čase zabalit evakuační 
zavazadlo, džberovou technikou 
shodit 5 vodou naplněných PET 
lahví, popsat hasičské přístroje 
a přiřadit je k druhu požáru.

Potom došlo k počítání bodů 
a vyhlášení výsledků. Naše druž-
stvo se umístilo na krásném 2. mís-
tě. Všichni jsme byli překvapeni 
a hlavně spokojeni s výkonem, 
který jsme zde podali. Do Vimper-
ka jsme si přivezli hodnotné ceny 
a diplom.

Silvie Mikešová  
a Nikola Nová 8.B

Exkurze 5. A, B a 9. B  
do planetária v Českých Budějovicích

Dne 16. 4. se konala exkurze 
do Českých Budějovic do planetá-
ria. Odjezd od základní školy T.
G.M byl v 8:00 hod. V planetáriu 
byly vystaveny ve výloze různé 
předměty, které patří k planetáriu 
např. zmenšenina astronomického 
dalekohledu, různé obrazy planet, 
slavných kosmonautů, raket a vý-
prav do vesmíru. Během exkurze 
se se třídy rozdělily do dvou sku-
pin. Jedna skupina šla první, druhá 
mezitím svačila. Šli jsme se podí-
vat do věže hvězdárny do daleko-

hledu na slunce, ale protože bylo 
zataženo, tak jsme viděli jen mra-
ky. Ale alespoň jsme se ve hvěz-
dárně zatočili a viděli jsme město. 
Poté jsme se zhlédli film o plane-
tách, které leží v našem Vesmíru 
např. Země, Měsíc, Slunce, Mer-
kur, Mars, Jupiter, Saturn, Uran 
a Venuše. Ale i jiná mimozemská 
tělesa např. meteority. Potom jsme 
měli na jednu hodinu rozchod 
a ve tři hodiny odpoledne jsme se 
vrátili zpět domů.

Jiří Půbal, 5. A

Praha 
Na společnou exkurzi do Prahy 

vyrazily třídy 5. A, 5. B a 7.B. Vy-
užily nabídky agentury, která pořá-
dá školní exkurze a v  úterý 3. 6. 
2014 díky ní navštívily ateliéry 
na Barrandově a Pražský hrad. 

První zastávka vedla tedy 
na Barrandov. Zde na nás čekali 
dva průvodci, rozdělili si naši vý-
pravu na dvě skupiny a provedli 
nás kostýmním fundusem. Viděli 
jsme zde kostýmy z nejrůznějších 
filmů (Amadeus), seriálů (První 
republika), pohádek (Šíleně smut-
ná princezna) apod. 

Po této prohlídce, na jejímž 
konci jsme si mohli vyzkoušet 
i několik filmových a seriálových 
pokrývek hlavy, jsme přejeli 
na pražský Hrad. Zde jsme také 
měli nejprve sraz s paní průvodky-
ní. První, co jsme na Hradě viděli, 
byla výměna stráže. Následovala 
návštěva svatovítské katedrály, 
Vladislavského sálu, baziliky sva-
tého Jiří. Exkurze byla zakončena 
procházkou po Zlaté uličce. 

Odtud vedly naše kroky do au-
tobusu a následovala cesta domů.

Exkurze byla velmi pěkná, přá-
lo nám i počasí. Těšíme se na další 
exkurzi!

Mgr. Alžběta Rückerová

11. 2. – 5. třídy – exkurze Stožec
14. 2. – Mistrovství ČR v běžec-

kém lyžování
únor bruslení
20. 2 . – republikové finále 

ve snowboardu
26. 2. – MěKS – O dvanácti mě-

síčkách
1. 3. – karneval na ledě
3. 3. – lyžařský kurz 7. tříd
4. 3. – divadelní představení Plzeň 

– 8. B, 9. A
6. 3. – 6. třídy – Planetárium 

Praha
12. 3. – program MěKS – Laby-

rint světa a ráj srdce
26. 3. – Zvládnu to – soustředění 

9. tříd
27. 3. – exkurze na Úřad práce 

Prachatice – 8. třídy
3. 4. – exkurze do Rohde Schwarz 

– 8. třídy
4. 4. – exkurze – Planetárium  

Č. Budějovice – 2. třídy
16. 4. – exkurze Planetárium  

Č. Budějovice – 5. třídy

22. 4. – přijímací zkoušky 
na střední školy

26. 4. –Ples dechovky a mažoretek
2. 5. – Den Země
6. 5. – dopravní výchova – 4. třídy
9. 5. – Den dopravní výchovy
15. 5. – Den matek
19. 5. – exkurze Praha 4. třídy
22. 5. – Malé divadlo , Planetári-

um Č. Budějovice – 2. třídy
24. 5. – semifinále MČR v mažo-

retkovém sportu
28. 5. – Den řemesel – 8. třídy
28. 5. – exkurze Kašperk – 6. A
28. 5. – 9. B – turistický kurz
28. 5. – pasování budoucích prv-

ňáčků
29. 5. – exkurze Plzeň – 8. třídy
plavání 1. třídy
3. 6. – exkurze Praha – 5. AB,  

7. B
4. 6. – exkurze Zvíkov – 4. třídy
5. 6. – Girl´s day – 8. třídy
11. 6. – zeměpisný pořad Mexiko
17. 6. – sázení absolventských 

stromů – 9. třídy
17. 6. – divadlo Č. Krumlov –  

1. + 2. třídy
19. 6. – program Dravci

KOŠícek
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Hlídky mladých zdravotníků
Dne 22.5.2014 jsme jeli s paní 

učitelkou Sellnerovou na soutěž 
mladých zdravotníků a záchranářů 
do Prachatic. Akce se uskutečnila 
v budově Dětí a mládeže, kde pro-
běhlo zahájení. Z 1. stupně bylo 
přihlášeno celkem 10 družstev 
a z 2. stupně 13 družstev.

Naši školu reprezentovali: Ni-
kola Nová a Silvie Mikešová z 8.B, 
Alice Grulichová, Sára Štěchová 
a Ondřej Jošt ze 7.A. Po slavnost-
ním nástupu jsme se rozešli na do-
pravní hřiště, kde byla různá stano-
viště.

V obvazové technice a trans-
portu raněných jsme získali plný 
počet bodů, dále jsme provedli re-
suscitaci dítěte, stabilizovanou po-
lohu, ošetřili otevřenou zlomeninu, 

úraz hlavy a poskytli první pomoc 
při otřesu mozku a požití lysohlá-
vek.

Po zdravotní soutěži proběhla 
soutěž hasičská. Zde jsme museli 
zvládnout v čase zabalit evakuační 
zavazadlo, džberovou technikou 
shodit 5 vodou naplněných PET 
lahví, popsat hasičské přístroje 
a přiřadit je k druhu požáru.

Potom došlo k počítání bodů 
a vyhlášení výsledků. Naše druž-
stvo se umístilo na krásném 2. mís-
tě. Všichni jsme byli překvapeni 
a hlavně spokojeni s výkonem, 
který jsme zde podali. Do Vimper-
ka jsme si přivezli hodnotné ceny 
a diplom.

Silvie Mikešová  
a Nikola Nová 8.B

Exkurze 5. A, B a 9. B  
do planetária v Českých Budějovicích
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předměty, které patří k planetáriu 
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dalekohledu, různé obrazy planet, 
slavných kosmonautů, raket a vý-
prav do vesmíru. Během exkurze 
se se třídy rozdělily do dvou sku-
pin. Jedna skupina šla první, druhá 
mezitím svačila. Šli jsme se podí-
vat do věže hvězdárny do daleko-

hledu na slunce, ale protože bylo 
zataženo, tak jsme viděli jen mra-
ky. Ale alespoň jsme se ve hvěz-
dárně zatočili a viděli jsme město. 
Poté jsme se zhlédli film o plane-
tách, které leží v našem Vesmíru 
např. Země, Měsíc, Slunce, Mer-
kur, Mars, Jupiter, Saturn, Uran 
a Venuše. Ale i jiná mimozemská 
tělesa např. meteority. Potom jsme 
měli na jednu hodinu rozchod 
a ve tři hodiny odpoledne jsme se 
vrátili zpět domů.

Jiří Půbal, 5. A

Praha 
Na společnou exkurzi do Prahy 

vyrazily třídy 5. A, 5. B a 7.B. Vy-
užily nabídky agentury, která pořá-
dá školní exkurze a v  úterý 3. 6. 
2014 díky ní navštívily ateliéry 
na Barrandově a Pražský hrad. 

První zastávka vedla tedy 
na Barrandov. Zde na nás čekali 
dva průvodci, rozdělili si naši vý-
pravu na dvě skupiny a provedli 
nás kostýmním fundusem. Viděli 
jsme zde kostýmy z nejrůznějších 
filmů (Amadeus), seriálů (První 
republika), pohádek (Šíleně smut-
ná princezna) apod. 

Po této prohlídce, na jejímž 
konci jsme si mohli vyzkoušet 
i několik filmových a seriálových 
pokrývek hlavy, jsme přejeli 
na pražský Hrad. Zde jsme také 
měli nejprve sraz s paní průvodky-
ní. První, co jsme na Hradě viděli, 
byla výměna stráže. Následovala 
návštěva svatovítské katedrály, 
Vladislavského sálu, baziliky sva-
tého Jiří. Exkurze byla zakončena 
procházkou po Zlaté uličce. 

Odtud vedly naše kroky do au-
tobusu a následovala cesta domů.

Exkurze byla velmi pěkná, přá-
lo nám i počasí. Těšíme se na další 
exkurzi!

Mgr. Alžběta Rückerová
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3. 3. – lyžařský kurz 7. tříd
4. 3. – divadelní představení Plzeň 

– 8. B, 9. A
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12. 3. – program MěKS – Laby-
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9. tříd
27. 3. – exkurze na Úřad práce 

Prachatice – 8. třídy
3. 4. – exkurze do Rohde Schwarz 

– 8. třídy
4. 4. – exkurze – Planetárium  

Č. Budějovice – 2. třídy
16. 4. – exkurze Planetárium  

Č. Budějovice – 5. třídy

22. 4. – přijímací zkoušky 
na střední školy

26. 4. –Ples dechovky a mažoretek
2. 5. – Den Země
6. 5. – dopravní výchova – 4. třídy
9. 5. – Den dopravní výchovy
15. 5. – Den matek
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um Č. Budějovice – 2. třídy
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Školní 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.

Mgr. Jitka Ondřejová

Chalupská slať –  
naučný program NPŠ

Dne 21. 5. 2014 byli žáci 
I. A a I. B na Chalupské slati, kde 
probíhal pod vedením správce 
NPŠ naučný program „ Rašeliníč-
kovo království“. Uskutečnil se 
ve dvou částech. 1. Informační 
středisko Svinná Lada – hry, bese-
da, přednáška o rašelině a jejím 
využití. 2. Chalupská slať – pro-
hlídka, ukázka přírodnin, výklad.

Děti si pohrály i na dětském hři-
šti. Cestou domů jsme se zastavili 
u Sovích voliér na Borové Ladě. 
Zde si děti prohlédly mimořádně 
vzácné sovy. Dopoledne se nám 
velmi vydařilo, neboť bylo krásné 
počasí a příroda Šumavy nás 
okouzlila.

Mgr. Jitka Ondřejová

Skákací domeček

Na podzim letošního školního 
roku přišla žákyně IV.A Klárka 
Billová do třídy s časopisem Či-
perka od obchodního řetězce 
COOP. Na jeho poslední straně 
byla soutěž. Vyfoťte se se svou tří-
dou před vaší základní školou s ča-
sopisem Čiperka a fotografii nám 
zašlete. Můžete vyhrát skákací do-
meček pro celou školu. Protože 
IV.A je podnikavá třída, její žáci se 
před školou vyfotili a fotku poslali. 
Celý podzim a zimu se nic nedělo, 
tak všichni na celou soutěž zapo-

mněli. V pátek 24.5.2014 se 
na školním hřišti objevil skákací 
domeček a paní ředitelka oznámila 
žákům, že ho škola vyhrála. Nikdo 
netušil proč. Zvědaví čtvrťáci 
koukli z okna a přečetli si na do-
mečku logo COOP. A v tom si 
vzpomněli na svou podzimní akci. 
Takže IV.A vyhrála skákací dome-
ček pro celou školu. Řádně si ho 
užila. Doufáme, že radost měli 
i všichni ostatní žáci naší školy 
i školy mateřské.

Mgr. Dana Kubíčková

Výtvarné a rukodělné programy 
Domu dětí a mládeže ve Vimperku

V druhém pololetí letošního 
školního roku jsme opět využili ši-
roké nabídky výtvarných a ruko-
dělných programů Domu dětí 
a mládeže ve Vimperku. Pod vede-
ním lektorek Jitky Martanové, Evy 
Kubišové a Štěpánky Havrdové si 
žáci prvního stupně naší základní 
školy vyzkoušeli potisk trička přes 

šablonu a výrobu smaltovaného 
šperku. Programy byly velmi pěk-
ně připravené, mile a příjemně ve-
dené.

Děkujeme a těšíme se na nabíd-
ku programů DDM Vimperk 
v příštím školním roce.

M. Mondlová.

Lyžařský kurz 2014
Pro žáky 7.tříd je každý rok na-

plánován lyžařský kurz. Ne všich-
ni využili letošní nabídky, ale ti co 
ano, prožili skvělý týden. Od 3. 
do 7. března jsme byli ubytováni 
v penzionu Klostermann na No-
vých Hutích, ale za sněhem jsme 
jezdili na Kvildu. Během týdne se 
někteří z nás naučili na snowboar-
du, na běžkách i  na sjezdovkách. 
Ostatní se ve svém lyžařském 
umění zdokonalili. Večery na cha-

tě patřily nejrůznějším společen-
ským hrám, přednáškám atd. Při 
posledním společném večeru pro-
běhlo vyhlášení výsledků v závo-
dech, které jsme při pobytu absol-
vovali. 

Účast dalším sedmým třídám 
na tomto kurze jen doporučujeme.

Žáci 7.B

Exkurze Planetárium Praha
Dne 6.3.2014 byly naše třídy 

6.A a 6.B na exkurzi v pražském 
planetáriu na programu Vesmír ko-
lem nás. V hale planetária jsme si 
mohli koupit lístky na simulátor 
auta na Měsíci a Marsu, obdivovat 
plechovku coly, jakou má tíhu 
na různých planetách a koupit su-
venýry, jako třeba mince, pohled-
nice planet nebo otočná mapa 
hvězdné oblohy. Po skončení pro-

gramu jsme šli k nedaleké Matěj-
ské pouti. Byly tam různé atrakce 
a stánky s občerstvením. Děti se 
svezly na lavici, bobové dráze 
nebo si vystřelily růžičku. Z Prahy 
jsme vyjížděli okolo třetí hodiny 
odpoledne. Moc se nám tento výlet 
líbil.

Petra Fendrichová, Andrea Ko-
valčíková ze 6.B
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Projekt spolupráce 
prvních a devátých tříd

Také letošním prvňáčkům zpes-
třovali školní dny svými nápady 
a připravenými programy žáci de-
vátých tříd.

Na sklonku minulého roku prv-
ní a deváté třídy společně prožily 
den, který byl ve znamení společné 
četby pohádky. Starší spolužáci 
předčítali těm mladším pohádku 
O koblížkovi a potom následovaly 
různé činnosti, jež vyplynuly z to-
hoto textu – malování, vyprávění 
o pohádce a další.

O Velikonocích oba ročníky ví-
taly jaro také společnou prací – 
starší děti vyprávěly těm z prvních 
tříd o velikonočních tradicích 
a zvycích, po té děti vyráběly kras-
lice, pletly spolu pomlázky a vyrá-
bě ly dekorace na březové větvič-
ce. Na školní zahradě prvňáčci 

hledali velikonoční poklad, druhá 
skupina si pro malé spolužáky při-
pravila překážkovou dráhu do tělo-
cvičny.

Na konci školního roku vyvr-
cholí spolupráce prvních a devá-
tých tříd společným vystoupením 
na školní slavnosti.

Jana Frčková

Matematické soutěže  ≥ 
V letošním roce se žáci naší 

školy účastnili třech matematic-
kých soutěží a v porovnání s minu-
lými lety dosáhli velice slušných 
výsledků též v okresních kolech. 
Všichni žáci 2. – 9. třídy s zúčast-
nili školního kola mezinárodní 
soutěže Matematický klokan. Jed-
ná se o poměrně těžkou soutěž, 
kdy navíc děti vybírají odpověď či 
výsledek z více možností a mnohé 
svádí, místo počítání, výsledky ty-
povat. Po mnoha letech jsme v této 
soutěži zaznamenali úspěch díky 
Adamu Kovalčíkovi, který ziskem 
98 bodů ze 120 možných obsadil 
3. místo v okrese Prachatice, jako 
jediný zástupce základní školy 
mezi gymnazisty na prvních sedmi 
místech.

Druhou soutěží pro matemati-
ky, tentokrát dobrovolnou je Mate-
matická olympiáda. Při poměrně 
malé účasti žáků, protože se jedná 
o řešení velice těžkých příkladů, 
jsme opět zaznamenali velice vý-
razný úspěch. Z osmi dětí, které se 
úspěšným řešením příkladů v míst-

ním kole dostaly do okresního 
kola, se Adam Kovalčík umístil 
jako úspěšný řešitel na krásném 6. 
místě. Pro úplnost jmenuji ostatní 
žáky, kteří se do okresu probojova-
li: Andrea Kovalčíková, Had Fran-
tišek, Had Jakub, Krejčí Jan, Ho-
doušková Veronika, Květoňová 
Barbora a Frýdek Rostislav.

Třetí a též dobrovolnou soutěží 
je Pythagoriáda. Z 55 dětí, které se 
zúčastnily školního kola, postoupi-
li dva žáci do okresního kola a zde 
se stali skutečně výtečnými repre-
zentanty naší školy. Červený Ond-
řej se umístnil na prvním místě 
v kategorii 5. ročníků a Adam Ko-
valčík se místil na 8. místě v kate-
gorii 6. ročníků.

Je vidět, že se mám vyprofilo-
valy dva skutečně výrazné mate-
matické talenty a zvláště pro Ada-
ma Kovalčíka to byla opravdu 
skvělá sezona. Gratuluji však všem 
šikulům v myšlení a počítání, mezi 
které všichni jmenovaní určitě pat-
ří.

Jiří Toušl

Okresní kolo biologické olympiády
Dne 8. 4. 2014 se v Prachaticích 

konalo okresní kolo Biologické 
olympiády žáků 6. a 7. tříd. Naši 
školu reprezentovali nejúspěšnější 
žáci školního kola Adam Praizler, 
Zdeněk Frček a Vojtěch Burian. 

Nejlépe si vedl Vojta, který obsadil 
dělené 9. až 10. místo. Gratuluje-
me a všem zúčastněným žákům 
děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy.

Jana Hudečková

Projekt Škola nanečisto
Společných setkání dětí z ma-

teřských škol a pedagogů ZŠ TGM 
proběhlo v letošním školním roce 
celkem pět. 

První – návštěva v 1. třídách 
(prosinec)

Druhé – příprava na zápis 
do školy (leden)

Třetí – zpíváme si, kreslíme 
a cvičíme (březen)

Čtvrté – prohlídka hlavní budo-
vy školy (duben)

Páté – pasování na žáky ZŠ 
TGM proběhlo ve středu 28. květ-
na 2014 v zaplněném sále MěKS 
ve Vimperku.

Na úvod se s krátkým pásmem 
představily děti ze školní družiny, 
po té následovalo představení jed-
notlivých předškoláků. Na pódium 
děti uváděli žáci 8. tříd, kteří se tak 
zároveň stali jejich patrony. Před-
školáky na žáky 1. ročníku ZŠ 

TGM slavnostně pasovala paní ře-
ditelka Dagmar Rückerová. 

Předškoláci dostali na památku 
plnicí pero, sáček do školy, pexeso 
a pamětní list. S dětmi se přišly 
symbolicky rozloučit i paní učitel-
ky z mateřských škol. Na závěr 
zahrály děti ze školní družiny po-
hádku

O poslušných kůzlátkách a ná-
sledovala první neformální schůz-
ka rodičů a budoucích třídních uči-
telek. Rodiče také mohli sledovat 
fotografie ze všech setkání projek-
tu. Pro děti byly připraveny soutě-
že o sladkou odměnu.

Děkujeme všem paním učitel-
kám z mateřských škol za letitou 
podporu našeho projektu.

Budoucím prvňákům přejeme 
krásné prázdniny a v září úspěšné 
zahájení školní docházky. 

Mgr. Dagmar Daňková 

Den Země
V pátek 2. května proběhl 

na naší škole Den Země. Kromě 
úklidu prostor kolem školy měly 
děti pestrý program. Pro žáky šes-
tých tříd připravila pí uč. Čejková 
zajímavá mikroskopická pozoro-
vání. Žáci sedmých a devátých tříd 
pracovaly na projektech Poznej 

svůj strom a NP Šumava. Žáci os-
mých tříd poznávaly historický 
Vimperk doplněný o prohlídku 
vimperského zámku s průvodcem. 
Na závěr Dne Země zástupci mys-
liveckého spolku předvedli dětem 
ukázky vábení zvěře. I přes ne úpl-
ně ideální počasí se Den Země vy-
dařil.

Jana Hudečková

Pasování budoucích prvňáčků
Závěr projektu Škola nanečisto 

patřil pasování dětí na žáky ZŠ 
TGM Vimperk, jež proběhlo dne 
28. května v Městském kulturním 
středisku za účasti rodičů dětí, pe-
dagogů školy a dalších hostů. 
Po zahájení v podobě kulturního 
programu školní družiny byly děti 
přivedeny na pódium žáky 8. roč-
níku a obdarováni pamětním lis-
tem, butonem s logem školy a upo-
mínkovými předměty věnovanými 
odborem školství a ZŠ TGM. 
Na pasování se dostavily i ředitel-
ky mateřských škol paní Irena Hel-
mová a Ludmila Pešková, své svě-
řence přišly pozdravit i učitelky 
předškolní třídy. Právě díky pod-
poře mateřských škol může bez-
problémově probíhat projekt Škola 

nanečisto, který podporuje plynulý 
přestup dětí na základní školu. Zá-
věr patřil pohádce a soutěžním 
hrám v režii vychovatelek školní 
družiny. Rodičům byly při první 
improvizované třídní schůzce 
představeny budoucí třídní učitel-
ky 1. tříd a byly jim podány infor-
mace týkající se zahájení školního 
roku. Mgr. Dagmar Rückerová
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Den Země na 1. stupni
Mezinárodní den Země – ekolo-

gicky motivovaný svátek upozor-
ňuje lidi na dopady ničení životní-
ho prostředí a na možné cesty řeše-
ní. V rámci oslav ke Dni Země 
jsme navštívili program Střediska 
environmentální výchovy Vimperk 
Správy NP a CHKO Šumava, který 
se konal 23. dubna 2014 na arká-
dách zámku. Vzhledem k tomu, že 
jsme partnerskou školou NPŠ, vý-
ukový program pro naše žáky byl 
zdarma. Po třídách jsme se zúčast-
nili dobře připravené stezky s na-
učnými a hravými úkoly. Děti si 
na různých stanovištích hrály hry 
a zároveň získávaly vědomosti 
o šumavské přírodě. V cíli na ně 

čekala tvořivá stanoviště, na kte-
rých se děti seznámily například 
s výrobou šindelů či keramických 
hrnků. Děkujeme pracovníkům 
SEV za skvělou akci.  

2. května 2014 proběhl náš 
školní projekt Den Země. Žáci se 
po ročnících zúčastnili programu 
s ekologickou tématikou, zaměře-
nou na třídění odpadu a udržování 
zdravého životního prostředí 
a spolu se svými pedagogy navští-
vili jednotlivá místa a zařízení. Dě-
kujeme všem pracovníkům zaříze-
ní, kteří se nám ochotně věnovali 
a podali nám cenné a vyčerpávající 
informace.

Mgr. Iva Karasová

Dopravní den 
na ZŠ TGM Vimperk – 2. stupeň 

Děti ze Základní školy T. G. M. 
Vimperk měly v pátek 9. května 
možnost navštívit hned několik 
stanovišť integrovaného záchran-
ného systému najednou. Viděly 
vozidla a vybavení Hasičského zá-
chranného sboru Vimperk, Zdra-
votní záchranné služby Vimperk, 
Městské policie Vimperk a Policie 
České republiky z Územního od-
boru Prachatice. 

Tisková mluvčí dětem ukázala 
výstroj pořádkové jednotky, kterou 
si mohly vyzkoušet, naučný kufřík 
s drogami a brýle simulující požití 
návykových látek. Dopravní poli-
cistka si s dětmi povídala přede-
vším o vybavení dopravních poli-
cistů, ze kterého děti nejvíce zaujal 
radar na měření rychlosti. 

Bc. Martina Joklová

Soutěž v anglickém jazyce 
2013/2014

Výsledky školního kola
Kategorie  5. ročník (11 žáků): 

1. místo Albert Budík, Borová 
Lada; 2. místo Alena Váchová,V. 
A; Vít Kaifer, Borová Lada; 3. mís-
to Matěj Havlíček, V. B; Ondřej 
Červený  V. B

Kategorie I. A 6. a 7. ročník 
(15 žáků): 1. místo Jaroslav Podle-
šák, VI. A; 2. místo Zdeněk Frček, 
VII. B; 3. místo Hana Smolová, 
VI. B; cena poroty Olivie Švejno-
chová, VII. B     

Kategorie II. A 8. a 9. ročník 
(8 žáků): 1. místo Petra Neužilová, 
VIII. B; 2. místo Barbara Koukalo-
vá, VIII. A; 3. místo Zdeňka Kor-

chová, VIII. A; Adéla Pixová, VIII. 
A; cena za odvahu Adéla Nováko-
vá, VIII. A

Výsledky okresního kola ko-
naného dne 19. února 2014 
v Prachaticích. 

Kategorie I. A (6. a 7. ročník, 21 
soutěžících) 1. místo  Zdeněk Fr-
ček  VII. B; 4. místo Jaroslav Pod-
lešák VI. A

Kategorie II. A (8. a 9. ročník, 
27 soutěžících) 3. místo Petra Neu-
žilová VIII. B; 7. místo Barbara 
Koukalová VIII. A

Mgr. Zuzana Vaňková

Výchovné poradenství 
na prvním stupni 

Jednou z hlavních činností vý-
chovného poradce na 1. stupni je 
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 a školní psycholožkou, 
spolupráce s rodiči, účast na jedná-
ní s rodiči problémových žáků, 
účast na výchovných komisích, 
koordinace práce učitelů s žáky se 
specifickými potřebami. Učitelé 
pomáhají žákům s vývojovými po-

ruchami učení podle plánů pomoci 
dítěti, které vypracovává školní 
psycholožka PhDr. Alena Wagne-
rová. Na školní psycholožku se 
mohou obracet rodiče s různými 
otázkami týkajícími se jejich dítěte 
každou středu v hlavní budově 
a každý čtvrtek v budově v parku. 
V rámci plánů osobního rozvoje 
dítěte bývají žáci zařazováni 
do kroužku reedukace. V letošním 
roce probíhala reedukace pod ve-
dením paní učitelky Jany Frčkové. 

Mgr. Iva Karasová, 
 vých. poradkyně 1. – 4. tříd

Výsledky školního kola 
konverzační soutěže
v německém jazyce 

Kategorie II A: 1.místo Aneta 
Nová 9.B, 2. místo Stanislav Hru-
bý 9.B, 3. místo Josef Biháry 9.B. 
Čestné uznání pro Petru Piklovou 
9.B

Účastníci na prvních dvou mís-

tech postoupili do okresního kola 
v Prachaticích, které se uskutečni-
lo dne 12. 2. 2014 a obsadili: Aneta 
Nová 3. místo a Stanislav Hrubý 
místo 4.

Mgr. Helena Jíňová
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Školní družina ve druhém pololetí
školního roku

Letošní přívětivá zima nám 
umožnila využít pestrou paletu 
činností. Hřiště nám bylo nadále 
zázemím pro pohybové a míčové 
hry, městský park nám posloužil 
k bezpečným procházkám. Na dru-
hou stranu jsme se poměrně málo 
mohli věnovat tradičním zimním 
radovánkám, kde mezi nejoblíbe-
nější patří klouzání na lopatách 
a stavba sněhuláků. Zato naše kola 
a koloběžky byly v pilném využití. 
Také jsme často navštěvovali tělo-
cvičnu. Zde nejradši hrajeme vybí-
jenou, minutku a házíme na koše.

Velmi se osvědčily nové hry za-
koupené z příspěvků rodičů. Mezi 
nejoblíbenější patří stolní fotbal, 
houpačka a řada hlavolamů. 

Již dlouho dopředu jsme se těši-
li na tradiční masopust. Ani letošek 
nebyl výjimkou, jedna maska ná-
paditostí předčila druhou, takže 
bylo velmi těžké vybrat tu nejhez-
čí. Samozřejmě nechyběly ani sou-
těže v maskách.

Děti navštěvující školní družinu 
mají možnost se bezplatně účastnit 
na kroužcích pořádaných druži-
nou. Kromě kroužku pěveckého 
a dovedných rukou přibyl letos 
i nově otevřený kroužek Jaroslava 
Foglara, kde se děti seznamují se 
zásadami trampského života a na-
cházejí bližší vztah s přírodou.

Velmi zajímavá byla návštěva 

paní Pfeiferové, všestranně nadané 
na ruční práce. V družině se před-
stavila jako zručná tkadlena 
na tkacím stroji. Řada dětí projevi-
la zájem o tuto činnost a jistě pře-
kvapí svými výrobky na stroji, kte-
rý je v družině volně k dispozici.

Polovina května je nejenom 
jedno z nejkrásnějších období 
roku, kdy vzduch houstne omam-
nou vůní rozkvetlého jara, ale i čas 
vděčné vzpomínky na naše mámy. 
Letošní oslava Dne matek proběh-
la poprvé v Městském kulturním 
středisku, protože hotel Amber 
Anna je uzavřen. Tato nová příleži-
tost dala ještě více vyniknout slav-
nostnímu vyznění akce. Pódium 
lemované vlastnoručně vyrobený-
mi květinami dětí pestře doplnilo 
vystoupení školní družiny a tří 
skupin mažoretek. Zcela zaplněné 
hlediště nadšeně aplaudovalo pě-
veckým a dramatickým počinům 
možná budoucích umělců.

Na konci května jsme uspořáda-
li velkou bojovou výpravu 
do městského arboreta. Naším pro-
tivníkem nebyly hordy loupeži-
vých nepřátel, ale skvělé úkoly 
připravené praktikantkami ze 
Střední pedagogické školy v Pra-
chaticích. Školní přípravu dětí do-
konale prověřily hádanky, chůze 
po laně, poznávání zvířat, či zálud-
né otázky z oboru ekologie a život-

První rok kroužku 
Jaroslava Foglara

Už jste někdy šli po parku 
a proti vám se vynořil had dětí se 
zavázanýma očima, nebo jste v Ar-
boretu viděli partu dětí, jak se sna-
ží šiškami strefit do divokého pra-
sete, samozřejmě namalovaného ? 
Pak jste určitě narazili na čle-
ny kroužku Jaroslava Foglara, kte-
rý probíhá od začátku tohoto škol-
ního roku v naší školní družině.

Děvčata a chlapci se formou zá-
žitku učí poznávat rostliny  a zvířa-
ta, dokázat pomoci jeden druhému, 
nemyslet jen na sebe, ale být čle-
nem skupiny a také být dobrým 
kamarádem. 

Většina času, který spolu tráví-
me, se odehrává v přírodě, jež nám 
poskytuje plno podnětů ke zkou-
mání a spoustu možností, jak se 

zabavit. Děti z našeho kroužku 
rozpoznají smrk od jedle, dokáží 
uvázat ambulantní uzel, umí vy-
tvořit pomocí vlastních rukou se-
dátko pro zraněného a mimo jiné 
už ví, proč se šiška v teple a suchu 
otevře. Během našich schůzek 
jsme si uvařili z vlastnoručně natr-
haných bylin čaj na kašel a nachla-
zení a vyrobili si léčivý olej 
na drobná poranění.

Letošní kroužek Jaroslava Fo-
glara pro nás byl místem radosti, 
kamarádství a zážitků. O prázdni-
nách se naše nově nabyté zkuše-
nosti a vědomosti pokusíme zúro-
čit a už nyní se těšíme na naše 
další poprázdninová setkání.

Katka Vladyková, 
vychovatelka ŠD

ního prostředí. Na závěr byly vy-
hlášeny nejúspěšnější trojčlenné 
skupiny. Ovšem sladká tečka v po-
době bonbónů patřila všem.

V průběhu druhého pololetí 
školního roku se děti ze školní dru-
žiny i ostatní z I. stupně opět zapo-
jily do akce „Sbíráme PET víčka 

pro Martinku“. Poděkování patří 
všem aktivním sběračům.

Vychovatelé školní družiny 
přejí všem dětem krásně prožité 
prázdniny a radostné shledání 
„o rok výše“.

Za ŠD Lenka Malíková


