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2. adventní neděle 4. 12. 2016
Slýcháme, že adventní čas by 

neměl být věnován pouze úklidu, 
pečení a shánění dárků. Jsme na-
bádáni, abychom se zastavili, roz-
jímali a  věnovali se těm, které 
máme rádi. Vyslyšeli jsme tento 
hlas 2. adventní neděli 4. 12. 2016 
a  spolu s  dětmi a  jejich rodiči 
jsme prožili příjemné předvánoč-
ní zastavení zakončené rozsvíce-
ním vánočního stromu školy. 
Naše dárky nebyly převázané 
lesklou stužkou, ale byly připra-
vované s láskou, nadšením a tou-
hou být při tom. Úvodní slova 
spolu s  rozsvícením dvou svíček 
na adventním věnci patřila ředi-
telce Dagmar Rückerové a  sta-
rostce města Vimperk Jaroslavě 
martanové.

Prvním dárkem byly vánoční 
koledy žáků 1. a 9. A, které v rám-
ci projektu spolupráce 1. a 9. tříd 
připravily paní učitelky J. Ond-
řejová a  B. Sellnerová. zpěváky 
poté vystřídal roztomilý taneček 
2. AB v  choreografii I. Karasové 
a D. Daňkové. Andělé jsou bytos-
ti, jež nás chrání, vedou naše kro-
ky a podporují naši sílu a energii. 
Na školním prostranství se jich 
objevilo najednou 26. Ve své ta-
neční kreaci pod vedením  
m. mondlové a  K. Hromkové, 
třídních učitelek třetích tříd, si 
vysloužili vřelý potlesk diváků.

Advent je také čas, kdy myslí-
me na ty, kteří potřebují naši po-
moc. Právě proto našla své místo 
v adventním programu sbírka pro 
opuštěná zvířata. Odměny pro 
přispěvatele byly vyrobeny dětmi 
při hodinách pracovní výchovy 
a ve školní družině za odborného 
vedení H. Jíňové, A. Klausové 
a  A. Iglerové. Program pokračo-
val pěveckým a  recitačním vy-
stoupením dětí ze školní družiny, 

vystřídalo je vtipné ztvárnění 
oslav Vánoc jiných ras a národů. 
Vzniklo ve 4. B pod vedením  
L. Kohoutové.

Vánoce a pohádky patří neod-
myslitelně k sobě a jejich sledová-
ní láká děti i  dospělé. A  tak si 
6. A  se svou třídní učitelkou A. 
Rückerovou připravila typické 
dialogy známých pohádek a divá-
kům je šikovně předložila jako 
hádanky. Dramaťák I. Karasové 
nechybí při žádné akci zš tgm. 
Letos položily děti ve své scénce 
na misku vah peklo a  nebe, při-
čemž zaujaly publikum svou bez-
prostředností a  přirozeností. Že 
školený hlas a  dětský pěvecký 
projev spolu ladí, to dokázal pan 
m. Sečanský spolu s dětmi ze 7. B 
v písni z hor zní zvon, tento vstup 
vznikl pod taktovkou manželů 
toušlových.

Že je škola základ života, 
o tom nás přesvědčovali svým vy-
stoupením žáci 9. B pod vedením 
D. Rückerové. Nechali se inspiro-
vat známým prvorepublikovým 
filmem ze studentského prostředí 
a připojili zamyšlení na téma de-
vítka. Do programu předvánoční-
ho zastavení přispěl také nově 
vzniklý pěvecký školní sbor pod 
vedením H. Jíňové. A capella za-
zpíval několik písní s vánoční te-
matikou a  významnou měrou 
podpořil slavnostní adventní at-
mosféru.

Překvapením 2. adventní ne-
děle byla závěrečná píseň Purpu-
ra v podání pedagogického sboru 
za klavírního předtočeného do-
provodu učitele zUš Vimperk 
Jana tláskala. Pedagogové poté 
rozsvítili vánoční strom a odstar-
tovali zároveň dárek Rady zš 
tgm dětem – slavnostní ohňo-
stroj (zajistil pan mošna). 

V mrazivém počasí 2. adventní 
neděle diváci rádi využili nabídky 
teplých nápojů a občerstvení při-
pravené rodiči žáků. Děkujeme, 
že si našli čas a  podpořili tímto 
způsobem kulturní program roz-
svícení vánočního stromu. ga-
rantem celé akce byla paní učitel-
ka martina mondlová, ozvučení 
zajišťovalo studio Epigon. V  ne-

poslední řadě uvádím jména dětí, 
které se zhostily moderování celé 
akce. Na jednotlivých vstupech 
prokázaly velkou šikovnost, po-
hotovost i  chuť: E. Ollé, A. Koš-
narová, t. Venclíková, V. Bartuš-
ková, J. Kunc. mnohokrát děkuje-
me všem účinkujícím, učitelům, 
správním zaměstnancům, rodi-
čům i divákům! D. Rückerová

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

ní dny provázeny příjemnými zá-
žitky a  ať si každá z  nás dokáže 
uvědomit, jak je důležité mít ko-
lem sebe své nejbližší. Všechno 
krásné většinou závisí na každém 
z nás. Šťastné a veselé Vánoce!  
 Dagmar Rückerová
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Projekt Škola nanečisto 2016/2017
Na letošní školní rok jsme opět 

naplánovali pět setkání. První 
máme již za sebou. V prosinci na-
vštívili budoucí školáci kamarády 
v  prvních třídách. Další setkání 
bude v  únoru – Zpíváme si, 
kreslíme a  cvičíme, v  březnu – 

Prohlídka hlavní budovy 1. má- 
je, v dubnu – Příprava na zápis 
a  v  květnu tradiční Pasování na 
žáky ZŠ TGM. Všechny informa-
ce k projektu jsou na www strán-
kách školy a na nástěnkách v mš.

Dagmar Daňková

informace výchovného poradce
V  letošním školním roce pro-

běhla novelizace školského záko-
na o přijímacím řízení na střední 
školy. Novinkou je konání jednot-
né povinné přijímací zkoušky 
z  matematiky a  českého jazyka. 
tato zkouška se nekoná pouze 
u  oborů s  talentovou zkouškou. 
Žákům při přípravě na přijímací 
zkoušky pomáhají vyučující čes-
kého jazyka a matematiky. U obo-
rů s talentovou zkouškou vyuču-
jící hudební, výtvarné a  tělesné 
výchovy. 

Na volbu povolání je zaměřen 
v  8. a  9. ročníku předmět Svět 
práce. V  rámci výuky navštívili 
žáky se svou prezentací studij-
ních oborů zástupci Střední školy 
a Jazykové školy Volyně a Střední 
průmyslové školy a SOš řemesel 
a služeb Strakonice. 

   Dne 3. října Jihočeská hospo-
dářská komora společně s  Úřa-
dem práce Prachatice připravila 
třetí ročník prezentace středních 
škol a  středních odborných škol 
v  městském kulturním středisku 
Vimperk. Burzu navštívili žáci 

devátých ročníků, pro které je 
volba povolání v  letošním škol-
ním roce aktuální. Žáci využili 
odborné konzultace se zástupci 
středních škol, prohlédli si prak-
tické ukázky jednotlivých učeb-
ních oborů.    Další velmi přínos-
nou akci Představení řemesel 
připravila 7. října Střední škola 
Vimperk. Učni této školy před-
vedli ukázky jednotlivých řeme-
sel. Dne 23. listopadu jsme navští-
vili výstavu Vzdělání a  řemeslo 
v  Českých Budějovicích. V  ad-
ventním čase jsme si prohlédli 
Střední průmyslovou školu ve 
Volyni, která pro nás připravila 
Den s obnovitelnými zdroji ener-
gie.

Nezbývá než popřát všem vy-
cházejícím žáků uváženou 
a šťastnou volbu při výběru další-
ho vzdělávání, úspěšné vykonání 
přijímacích zkoušek a  následné 
přijetí do vybraného studijního 
programu. 

Pavla Nováková,
výchovná poradkyně

Organizace školního roku 2016/2017  
 Vyučování bude v prvním po-

loletí ukončeno v úterý 31. ledna 
2017. Období školního vyučová-
ní ve druhém pololetí bude ukon-
čeno v pátek 30. června 2017.

Vánoční prázdniny budou za-
hájeny v  pátek 23. prosince 
2016 a skončí v pondělí 2. ledna 
2017.  Vyučování  začne  v  úterý  
3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázd-
niny připadnou na pátek 3. úno-
ra 2017.

Jarní prázdniny  v  délce jed-
noho týdne jsou pro okres Pra-
chatice stanoveny v  termínu od 
27. února do 5. března 2017.

Velikonoční prázdniny  při-
padnou  na čtvrtek 13. dubna 
a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny  budou tr-
vat od soboty 1. července 2017 
do pátku 1. září 2017.

Období školního vyučování ve 
školním roce 2017/2018 zač- 
ne v pondělí 4. září 2017.

Rada ZŠ TGM Vimpek, z. s.
V tomto kalendářním roce do-

šlo k výrazné změně v Radě rodi-
čů. Protože všechna takováto 
sdružení musela být k 1. 1. 2016 
přeměněna na spolek se zápisem 
u krajského soudu, došlo ke změ-
ně i  v  našem sdružení rodičů. 
Spolek nese název Rada zš tgm 
Vimperk, z. s., má nové stanovy 
a  ke změně došlo i  v  obsazení 
spolku. Současným předsedou 
spolku je p.  Pavel Bílek, výbor 
tvoří další čtyři členové, což je 
místopředsedkyně paní Dagmar 
Rückerová, pokladní paní Hana 
Smolová a  dalšími členy výboru 
jsou paní Jiřina Vrtilková a  paní 
Dana toušlová.

 V minulém školním roce Rada 
neorganizovala ples školy, neboť 
nedošlo se zUš ke shodě v někte-
rých záležitostech plesu. Po jed-
nání se zástupci zUš bylo dohod-
nuto, že v letošním školním roce 
se ples dechovky a  mažoretek 
bude opět organizovat společně. 
Již byl stanoven termín plesu na 
soboru 18. března 2017.

Členové rady se aktivně zapo-

jili do organizace 2. adventní ne-
děle, další jejich aktivní práce 
spočívá právě v  přípravě plesu. 

Příspěvek na Radu činí v letoš-
ním roce 120 Kč. z těchto peněz 
se dětem každoročně hradí: od-
měny za soutěže, které škola po-
řádá, cestovné za účast na okres-
ních a  vyšších kolech soutěží, 
příspěvek pro 9. třídy, školní tur-
naje, příspěvek na dopravu na ly-
žařský kurz pro 7. třídy, zakoupe-
ní dárků na zápis a na školu nane-
čisto, příspěvek na akce jednotli-
vých tříd, příspěvek na další akce, 
kterých se škola účastní.

Věříme, že spolupráce s  no-
vým spolkem bude probíhat při-
nejmenším na takové úrovni, jako 
byla spolupráce se členy Rady ro-
dičů. závěrem bych chtěla podě-
kovat všem bývalým členům Rady 
za práci, kterou v  této škole od-
vedli, a  členům nového spolku 
přeji, ať mají hodně elánu a chuti 
podporovat aktivity, které naše 
škola organizuje. 

Mgr. Dana Toušlová 

charitativní sbírka
V  rámci Rozsvícení stromu 

u zš tgm byla vyhlášena chari-
tativní sbírka pro opuštěná zvířa-
ta z  Vimperka a  okolí. Žáci od 
pondělí 5. 12. do pátku 9. 12. 2016 
mohli do školy přinášet deky, gra-
nule, pamlsky, konzervy atd. 
a také peníze. O výběr všeho po-
třebného se starali někteří žáci 
z  6. A. materiální pomoc (deky, 

konzervy atd.) a finanční příspě-
vek 4 073 Kč byly předány zástup-
kyni odboru životního prostředí 
paní marii Hejlkové, která má 
opuštěná zvířata na starosti. 

Děkujeme všem, kteří přispěli. 
Jsme rádi, že jim není život opuš-
těných zvířat lhostejný. 

Mgr. Alžběta Rückerová

Čertovská družina na 1. stupni

Zápisy 
do prvního ročníku základních škol 

pro šk. rok 2017/2018    
proběhnou  ve dnech 

 21.-22. dubna 2017

Ředitelský volný den
22. prosince 2016

V případě zájmu bude v provozu
školní družina a jídelna
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Projektový den 7. ročníku

Dne 22. a 24. 11. jsme pro žáky 
7. ročníku organizovali projekto-
vý den v  dílně a  v  kuchyni. Žáci 
rozděleni na dvě poloviny strávili 
celé vyučování v dílně, resp. v ku-
chyňce. S paní učitelkou Helenou 
Jíňovou děti pekly a posléze zdo-
bily vánoční perníčky a  vánoční 
sušenky. I  s  provoněným vzdu-
chem vše zabalily a nazdobily do 
celofánových pytlíčků s tím, že se 
prodávaly při slavnosti rozsvícení 
vánočního stromu na druhou ad-
ventní neděli. Výtěžek z této prá-
ce žáků bude věnován na péči 
o opuštěná zvířátka. Samozřejmě, 
že zbylo na ochutnání pekařům 
i rodičům doma.

V dílně zase děti zkoušely pod 

vedením p.  učitele Jiřího toušla, 
a  to velice úspěšně, vyrobit kor-
pus na adventní věnec z  březo-
vých větviček, ozdobit jej jedlo-
vým chvojím a  přinesenými oz-
dobičkami. Děti si vyrobily věne-
ček nejen pro sebe domů. těmito 
výrobky jsme přispěli také k  vá-
noční výzdobě školy, každý ná-
vštěvník může například na vcho-
dových dveřích do obou budov 
vidět zavěšený adventní věnec, 
který vznikl jejich rukama. I tato 
práce byla provázena výraznou 
vůní Vánoc.

Všechny děti byly tak zabrané 
do díla, že byly téměř překvape-
né, že už vyučování skončilo.

Mgr. H. Jíňová, Mgr. J. Toušl

adaptační kurz 6. tříd 
Nově vzniklé třídy 6. A a 6. B 

jely utužit svůj kolektiv na adap-
tační kurz. ten se konal ve dnech 
26. – 27. 9. 2016 na Horské Kvil-
dě. zázemí poskytlo Středisko 
environmentální výchovy Horská 
Kvilda, které spadá pod NPš. 
Program adaptačního kurzu byl 
zaměřen na šumavskou přírodu 
a její zvířecí obyvatele. Lektorkou 
kurzu byla paní Eva Oulická 
a lektorem pan Petr Nagy. 

Po ranním příjezdu na Kvildu 
byli žáci rozděleni do dvou sku-
pin. 6. A se svou třídní učitelkou 
A. Rückerovou strávila příjemné 
dvě hodinky s programem nazva-
ným Jelen a  jeho bratranci. 6. B 
s  učitelkou Pavlou Novákovou 
získala ve stejný čas nové poznat-
ky o savcích na šumavě. 

Odpolední program nesl ná-
zev tajemné rašeliniště a  žáci 

obou tříd pracovali společně. Eva 
Oulická koncipovala tento pro-
gram do přírody. Žáci po obědě 
vyrazili na tříhodinovou procház-
ku, při níž měly děti plnit nejrůz-
nější aktivity související s  rašeli-
ništěm. Běhaly, skládaly, doplňo-
valy, poznávaly rostliny, vysvětlo-
valy si vznik rašeliniště atd. Cílem 
procházky byla Jezerní slať. 

Po návratu na ubytovnu se žáci 
posilnili večeří a  následoval ve-
černí program. Při něm si děvčata 
a chlapci zasportovali, zasoutěžili 
a  také předvedli scénky, které si 
měli v daném čase nacvičit. 

Výukový program pokračoval 
i v úterý dopoledne. třídy si zde 
prohodily témata, která probíhala 
v pondělím dopoledním bloku. 

Vše velmi rychle uteklo. Jak to 
tak u příjemným věcí bývá. Děku-
jeme SEV Horská Kvilda za skvěle 
připravený adaptační kurz. 

 Mgr. Alžběta Rückerová

konverzační hodiny aj s rodilou mluvčí
V průběhu října a začát-

ku listopadu měli vybraní 
žáci šestých, sedmých, os-
mých a  devátých tříd zš 
tgm již poněkolikáté 
možnost zúčastnit se 
v  rámci vyučování anglic-
kého jazyka hodin vede-
ných rodilou mluvčí. Nechi 
Fullerton, rodačka z  ame-
rického Arkansasu, navštěvovala 
naši školu v průběhu čtyř týdnů. 
Pod jejím vedením se žáci dozvě-
děli zajímavosti o oslavách Hallo-
weenu, porovnali rozdíly v  oblí-
benosti sportů ve Spojených stá-
tech a u nás, a došlo i na počasí 
a podnebí. Žáci nejen naslouchali 
skvělým prezentacím, které pro 
ně Nechi připravila, ale také se 

aktivně zapojovali do 
výuky kladením otázek, 
odpovídáním a sdělová-
ním vlastních zážitků 
a poznatků. Některé tří-
dy pak připravily vlastní 
prezentace, které v  ho-
dinách sdíleli s  ostatní-
mi. Každý ze zúčastně-
ných si odnesl nové 

zkušenosti s použitím anglického 
jazyka v  praxi a  někteří možná 
vlastními schopnostmi překvapili 
i  sami sebe. Děkujeme Nechi za 
čas, který věnovala nám i přípra-
vě našich hodin. Pro letošní rok 
jsme se rozloučili malým dárkem 
a  těšíme se na setkání v  příštím 
školním roce. 

Michaela Bečvářová

kroužky a nepovinné předměty 
škola se snaží nabízet svým žá-

kům pestrou paletu kroužků. Ně-
které z nich nebyly pro malý zá-
jem otevřeny, ale od října jsou 
žáci zapojeni v těchto kroužcích:

základy pohybové výchovy , 
který vede pí řed. D. Rückerová 
a pracuje s děvčaty ve třech sku-
pinách.

Kroužek mažoretek pod vede-
ním pí uč. A. Rückerové

Kroužek volejbalu, který vede 
pí uč. J. Hudečková

Kroužek počítačové grafiky – 
vedoucím je p. uč. Frencl a pracu-
je se žáky ve dvou skupinách

Při školní družině děti navště-
vují kroužek dovedných rukou 
pod vedením pí vychovatelky  
A. Klausové, dále pěvecký krou-
žek, který vede paní vychovatelka 
L. malíková. Velký zájem žáci 
projevili o  kroužek bruslení 
a o sportovní kroužek, které vede 
paní uč. P. Hrůšová

Dlouholetou tradici má na 

škole také nepovinný předmět 
Dramaťák, do kterého jsou zapo-
jeny děti z  prvního stupně pod 
vedením paní učitelky I. Karaso-
vé. Někteří žáci také chodí na ne-
povinný předmět náboženství, 
který na naší škole vede paní Jana 
Hlavová. 

Řada žáků školy prohlubuje 
své sportovní aktivity v kroužcích 
našich sportovních partnerů 
a  navštěvují kroužek snowboar-
dingu a skiraplé.

tím, že škola nabízí svým žá-
kům tyto volnočasové aktivity, se 
snažíme o  to, aby děti aktivně 
prožívaly svůj volný čas a věnova-
ly se činnostem, kterými prohlu-
bují své zájmy, utužují své zdraví 
a  poznají, že trávit volný čas ve 
skupině svých vrstevníků přináší 
možná větší radost, než trávit 
volné hodiny před počítačem či 
televizní obrazovkou. 

Mgr. Dana Toušlová

Jak na úspěch a neúspěch
Už se jistě rozkřiklo, že škola 

nabízí žákům řadu možností 
podpory při zvládání školních ná-
roků. Vedle možnosti docházet 
na tzv. přípravu na vyučování, což 
je prostor posílení studijních ná-
vyků a pro procvičení látky probí-
rané při vyučování, nabízí škola 
žákům 6. – 9. tříd také možnost 
docházet na tzv. přípravu na zvy-
šování úspěšnosti a zvládání neú-
spěchu, což je prostor pro sdílení 
nepříjemných zážitků spojených 
s neúspěchem a hledání způsobů, 
jak tyto nepříjemné zážitky zvlá-
dat, ale především pro budování 
schopností neúspěchu předchá-
zet.

tato skupina se schází ve stře-
du po obědě od 13.45 do 14.30 

a v současné době se v ní kromě 
osmáků potkávají děti ze všech 
druhostupňových ročníků. Nej-
častěji je řeč o  vztazích ve třídě, 
oblíbených i  obávaných vyučují-
cích a o  tom, jak se školní úspě-
chy a neúspěchy řeší doma v ro-
dinách. Naposledy jsme mluvili 
také o různých typech osobnosti 
a o  tom, že s někým zkrátka vy-
jdeme lépe a  s  někým hůře. 
Účastníci tak mohou sdílet své 
starosti s  ostatními, získat od 
nich jiný náhled na věc a  také 
druhým svůj náhled nabídnout. 
Skupina je otevřená, takže je 
možné se k  ní kdykoli připojit 
jako nováček.

Bc. et Bc. Zuzana Bláhová,
asistent pedagoga
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Projekt žáků i. a a 9. a , kte-
rý připravily tř. učitelky J. Ond-
řejová a b. sellnerová.

Dne 25. 10. oslavila třída 9. 
A s 1. A svátek Halloween. Na za-
čátku se prvňáci, možná i deváťá-
ci, dozvěděli spoustu zajímavých 
informací o  svátku zemřelých 
a  svatých. Byl pro ně připraven 
referát s otázkami nakonec. Poté 
si žáci společně vydlabali obrov-
skou dýni. Do vydlabané dýně 
dali svíčky, aby tvořily příjemnější 

atmosféru. to si zasloužilo něko-
lik fotografií. Celých pět vyučova-
cích hodin se dodržovaly přestáv-
ky. Po dvojicích se dále žáci pusti-
li do vytváření nádherných přání-
ček s netopýrem uvnitř. mezitím 
se rozdaly strašidelné omalován-
ky a dětské časopisy. to všechno 
si prvňáci odnesli domů. Už teď 
se obě třídy těší na další společný 
projekt.

Kristýna Dolejší 9. A

Jak jsme pekli hnětynky
Ráno 3. listopadu jsme šli  do 

DDm péct hnětynky. těsto bylo 
hotové, tak jsme poslouchali, jak 
a co se do těsta dává. Umyli jsme 
si ruce a šli na to. Já udělala čtyři 
velké hnětynky a dala je na plech. 
zatímco se pekly, byla na řadě 
druhá skupina. my si hráli v  ry-
bářské učebně – hry, otázky spo-
jené se zemí a malovali. Hraní mi 
zkazilo bolení hlavy, ale nakonec 
mě to přestalo bolet. Když mě za-
volali, tak jsem si zase umyla 

ruce, vzala zástěru a  šla zdobit. 
Všechny hnětynky měly kytičky, 
barevné zdobeníčko a  kočičí oz-
doby. Před zdobením jsme  hně-
týnky potřeli polevou. Hnětynky 
jsem vrátila na papír s mým jmé-
nem. Po asi deseti minutách jsme 
si hnětynky vzali a dali je do kra-
bičky a vrátili se do školy na pří-
rodovědu a  pracovní výchovu. 
ten den byl super, doma jsem si 
s rodiči pochutnala.

Diana Izhboldina, 5. A   
biologická olympiáda – školní kola

15. 11. 2016 proběhlo školní 
kolo biologické olympiády kate-
gorie C / 8. a 9. třídy/. Celkem se 
z této kategorie zúčastnilo soutě-
že 31 žáků. Na 1. místě se umístil 
František Had a adriana baue-
rová, 2. místo obsadil adam 
Praizler – všichni z  9. A  a  na  
3. místě byl Matyáš rákosník 
z 9. B. Všichni jmenovaní postu-
pují do okresního kola. 

24. 11. 2016 proběhlo školní 

kolo biologické olympiády kate-
gorie D /6. a 7. třídy/. Celkem se 
z této kategorie zúčastnilo soutě-
že 25 žáků. Na 1. místě se umístil 
Filip bělecký z 6. B, 2. místo ob-
sadila Veronika bartůšková ze  
7. B a  na 3. místě byl Martin 
časta ze 7. A. I tito žáci postupu-
jí do okresního kola. Blahopřeje-
me.

Mgr. Bohumila Sellnerová 
Mgr. Jana Hudečková

Dějepisná exkurze  
„Židovská synagoga ve čkyni“

V rámci výuky předmětu děje-
pis se žáci devátých ročníků měli 
možnost podívat do nedaleké 
obce Čkyně a na její nově zrekon-
struovanou venkovskou synago-
gu, která je zároveň s bechyňskou 
synagogou nejstarší dochovanou 
židovskou svatyní v  jižních Če-
chách. Během hodinové prohlíd-
ky se žáci dozvěděli velké množ-
ství informací nejen o historii sy-

nagogy, ale i o životě židovského 
obyvatelstva. Součástí exkurze 
byla i  návštěva židovského hřbi-
tova, kde nejstarší náhrobky jsou 
z doby barokní, totiž ze 17. stole-
tí. Děkujeme panu Josefu Lávič-
kovi za vyčerpávající informace 
a prohlídku této výjimečné stav-
by.

Mgr. Helena Jíňová 

dějepisná olympiáda
V  listopadu proběhla dějepis-

ná olympiáda pro žáky 8. a 9 tříd, 
které se zúčastnilo 23 žáků. Le-
tošním tématem byla marie tere-
zie, od jejíhož narození v  roce 
2017 uplyne 300 let. Vítězem se 
stal matyáš Rákosník z 9. B, dru-

hé místo obsadil matouš Ondřich 
z 8. B, třetí místo Andrea Kovalčí-
ková z  9. B. Do okresního kola 
postupují všichni medailisté. 

Všem účastníkům děkuji za 
účast.

Vladislava Lehečková

Přírodovědný klokan
12. 10. 2016 se konala soutěž 

Přírodovědný klokan, kterého se 
zúčastnili žáci z  osmých a  devá-
tých tříd. Systém byl stejný jako 
u matematického klokana. Soutěž 
obsahovala otázky z matematiky, 
fyziky, zeměpisu i  přírodopisu. 
Na vyřešení 24 úloh, které byly 
rozděleny podle obtížnosti s  ji-
ným počtem bodů, měli žáci 
40 minut. Ve školním kole prv- 
ní místo obsadil František Had 

z IX. A, na druhém místě byl ma-
touš Ondřich a třetí místo patřilo 
Jiřímu Podskalskému. Oba jme-
novaní jsou z VIII. B.

Okresního kola se celkem zú-
častnilo 231 žáků. František Had 
z IX. A se umístili ve velké konku-
renci na krásném šestém místě. 
Blahopřejeme. 

Mgr. Bohumila Sellnerová
Mgr. Jana Hudečková

prvňáčci v knihovně
V říjnu byli prvňáčkové na své 

první besedě v městské knihovně 
ve Vimperku. Seznámili se s pro-
story knihovny a s paní knihovni-
cí. Povídali si spolu o  zvířátkách 
a o jejich potřebách, prohlíželi si 
knížky o kočičce a pejskovi. Paní 

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

Mgr. Jitka Ondřejová,
Mgr. Jana Frčková

Památka zesnulých nebo Halloween?
Na úterý 2. listopadu si žáci 

třetích ročníků připravili projek-
tový den „Památka zesnulých 
nebo Halloween?“. V rámci hodin 
anglického jazyka se děti převlék-
ly do strašidelných kostýmů a po-
vídaly si o  tradici Halloweenu 
v anglicky mluvících zemích. Se-
známily se s legendou a zvyklost-
mi, které tento svátek provází 
a osvojily si novou slovní zásobu. 

Při hodině matematiky si straši-
delně „započítaly“ a  hodině čes-
kého jazyka hovořily o  našem 
českém svátku, Památce zesnu-
lých, a o tradici, kterou tento svá-
tek u  nás má. V  závěru projektu 
děti oba svátky porovnaly 
a zhlédly film Hotel transylvanie.

Za 3. ročník
Mgr. Martina Mondlová
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Třeťáci v knihovně
V  předposlední listopadovém 

týdnu navštívili žáci 3. ročníku 
městskou knihovnu ve Vimper-
ku. Na začátku besedy seznámila 
paní knihovnice Eva Buryánová 
děti s pravidly knihovny a se vše-
mi žánry knih, které si mohou 
čtenáři v  dětském oddělení vim-
perské knihovny vypůjčit. Nechy-
běly soutěže, které si pro děti při-

pravila paní knihovnice, a v závě-
ru si děti měly možnost knihovnu 
a  knihy prohlédnout. Beseda se 
dětem moc líbila a na další setká-
ní s  knihovnou se mohou těšit 
v  lednu, kdy si budou povídat 
o bajkách.

Za 3. ročník
Mgr. Martina Mondlová

Jak vzniká komiks – beseda 

V pondělí měli žáci II. B mož-
nost vyzpovídat spisovatele Ond-
řeje Frencla, který od září učí na 
naší škole. 

Je autorem dvou komiksových 
knih – zombíci... První hryznutí! 
A  zombíci... zákaz krmení!, kte-
ré vydalo nakladatelství grada.

Děti viděly na názorných 
ukázkách, jak se tvoří komiks 

a dozvěděly se, jak je dlouhá cesta 
od nápadu k vytištění knihy. 

Na závěr zajímavého povídání 
a  po zodpovězení všech dotazů 
dostaly děti připravené pracovní 
listy, kde si mohly vyzkoušet na-
kreslit a napsat příhodu z komik-
su. 

Dagmar Daňková

spolupráce s ddM ve Vimperku
Pracovnice DDm pro nás kaž-

dý rok připravují pestrou nabídku 
výtvarných a pracovních činností, 
které bychom nemohli ve škole 
realizovat. V  prvním pololetí 
jsme využili tyto výukové progra-
my: pečení hnětynek (5. A), peče-

ní perníků (2. A, B, 4. B), malová-
ní na sklo – anděl (3. A, B, 4. A). 
Poděkování za vždy výborně při-
pravené programy patří paní Evě 
Kubišové a  paní štěpánce Havr-
dové.

Dagmar Daňková

přírodovědná exkurze 
Velký Javor 15. 9. 2016

Že nejen teorií je člověk živ, se 
přesvědčili sami žáci 9. A a B na 
přírodovědné exkurzi Velký Ja-
vor, nejvyšším vrcholu šumavy, 
kterou pro ně zorganizovaly paní 
uč. Helena Jíňová a  Bohumila 
Sellnerová. Původní plán, zdolat 
vrchol po svých, jsme nakonec 
přehodnotili a vybrali si pohodl-
nější variantu, totiž kabinkovou 
lanovku. Ale i přes ušetřené výš-
kové metry jsme dostali docela 
zabrat. Program byl totiž násle-
dující. Na vrcholu Velkého Javoru 
projít všechny jeho čtyři vrcholy 
a pokochat se úchvatnými výhle-
dy, které tohoto krásného zářijo-
vého dne braly dech. Poté se sešlo 
a  opět stoupalo na nedaleký vr-
chol malého Javoru. Během se-
stupu jsme sice museli ošetřit tři 
odřená kolena, ale pokračovali 
jsme dál, protože naše výprava 
nebyla zdaleka u konce. z vrcho-
lu malý Javor jsme sestoupili 
k  malému Javorskému jezeru, 

dalšímu z  osmi šumavských le-
dovcových jezer, která se od  
6. ročníku v  rámci přírodověd-
ných exkurzí snažíme navštívit. 
Po krátkém odpočinku a  pro-
zkoumání jezerní hladiny, jestli 
nespatříme zlatou rybku, aby 
nám splnila přání, jsme již zamí-
řili k dolní stanici lanovky, kde na 
nás čekal autobus. Původní na-
plánovaná cesta se ale po pár mi-
nutách ve 30 °C vedrech začala 
jevit jako nereálná, jelikož se mu-
sel překonat hřeben vrcholu Vel-
kého Javoru, a  tak jsme zvolili 
cestu sice delší, ale méně nároč-
nou. Uklidňovaly jsme žáky hláš-
kou z  filmu Sněženky a  machři: 
„Je to sice dál, ale za to horší ces-
ta.“ Nakonec jsme všichni vyčer-
páni a dehydratováni došli do vy-
touženého cíle. S  podivem byli 
žáci s  exkurzí velmi nadšeni 
a  chtěla bych jim a paní učitelce 
Sellnerové vzdát hold. Horám 
zdar! Mgr. Helena Jíňová

exkurze úpravna vody brloh
Dne 5. října žáci osmých tříd 

navštívili v  rámci výuky chemie 
úpravnu pitné vody Brloh. Den 
otevřených dveří připravilo měs-
to Vimperk společně s  vodohos-
podářskou společností ČEVAK 
a.s. v  rámci ukončení dvouleté 
modernizace úpravny vody. 
V  rámci odborného výkladu 
a prohlídky se žákům poodhalilo 

tajemství úpravy pitné vody, která 
jim každý den teče z  vodovod-
ních kohoutků. Na konci si žáci 
vypočítali, kolik stojí jeden litr 
pitné vody z  kohoutku (cca 
0,06 Kč) a  porovnali tuto cenu 
s cenou vody v supermaketu. Pro-
hlídka byla pro žáky velice pěkně 
připravená. 

Ing. Pavla Nováková

kroužek počítačové grafiky
Od letošního školního roku 

byl na naší škole (základní škola 
tgm Vimperk) zaveden kroužek 
počítačové grafiky. Žáci se zde, 
pod vedením učitele Ondřeje 
Frencla, učí pracovat se základní-
mi grafickými programy, počínaje 
obyčejným malováním až po pro-
fesionální photoshop. Náplní 
kroužku je využít tyto programy 
k  vytváření krátkých komikso-
vých příběhů, které vzejdou 
z  fantasie žáků samotných. Do 
kroužku je v  současné době při-
hlášeno přes 20 dětí, které ho týd-
ně navštěvují ve dvou skupinách, 

dle svých časových možností. Věk 
dětí není pro účast v kroužku pře-
kážkou, neb ho navštěvují žáci od 
třetí do deváté třídy. Jako příjem-
ný bonus je kroužek dětem po-
skytován zdarma.

Ondřej Frencl 
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Hudební pořad pana Hraběte
tak jako v loňském roce i letos 

navštívil naši základní školu hu-
debník pan Hrabě. Připravil si pro 
žáky prvního i  druhého stupně 
velmi zajímavý a pro děti přitažli-
vý hudební program. Kluci a hol-

ky si 16. 11. 2016 sami mohli vy-
zkoušet hraní na různé elektro-
nické hudební nástroje a  samo-
zřejmě si také pořádně zazpívat.

Mgr. Jana Frčková

O školní družině
Během měsíce září a  října se 

do školní družiny přihlásilo 127 
dětí, z  toho 41 žáků z  prvních 
tříd. Děti jsou rozděleny do 4 sku-
pin, resp. oddělení. I. oddělení (26 
žáků) má na starosti vedoucí vy-
chovatelka Lenka malíková, II. 
oddělení (26 žáků) vychovatelka 
Alena Klausová, o  III. oddělení 
(37 žáků)se střídá vychovatelka 
Bc. Petra Hrůšová, Lucie Wágne-
rová a Bronislava Desatová. Děti 
ze 4. oddělení (37 dětí) jsou pod 
vedením vychovatelky Aleny 
Iglerové. Ve školní družině věnují 
dětem odbornou péči i asistentky 
Lucie Latková, Kateřina Svobo-
dová a marie Košková.

školní družina zajišťuje pro 
děti odpočinkové, rekreační, tělo-
výchovné a zájmové činnosti.

V  podzimních měsících jsme 
využívali především travnatý po-
zemek a  hřiště u  hlavní budovy 

školy, třídy v přízemí v parku, do-
pravní hřiště a  tělocvičnu. Kluci 
a  holky se těšili sběrem kaštanů 
pro lesní zvěř, stavbou ozdobných 
výrobků, tvarováním růží, house-
nek a dalších uměleckých výtvorů 
z javorových listů.

tělocvičnu jsme využívali té-
měř každý den na míčové a pohy-
bové hry, především k vybíjené ve 
všech jejích variacích.

Při školní družině mohou děti 
navštěvovat několik zájmových 
kroužků – bruslení, sportovní 
hry, kroužek dovedných rukou 
a  pěvecký kroužek. manuelně 
zručné děti vyráběly dárečky pro 
budoucí prvňáčky. také pomáha-
ly s   přípravou výrobků pro ad-
ventní trhy při rozsvícení vánoč-
ního stromku naší školy, nebo 
s dárky pro zaměstnance školy. 

Krásné Vánoce a šťastný nový  
rok 2017 přejí vychovatelé ŠD.

Adventní Pasov
Jako již tradičně, tak i v letoš-

ním adventním čase, navštívili 
naši žáci osmých tříd v rámci vý-
uky německého jazyka bavorské 
předvánoční město Pasov. zájez-
du se zúčastnili pouze vybraní 
žáci, kteří si svými výsledky zajis-
tili místo v autobuse. 

Po příjezdu jsme si prošli his-
torickou část biskupského města, 
viděli jsme horní a  dolní hrad, 
soutok tří řek, biskupskou rezi-
denci a další a další církevní stav-
by, kterými je město proslulé. 

Nejvýraznější budovou je však 
barokní chrám sv. štěpána s nej-
většími chrámovými varhanami 
na světě. Na půlhodinovém vá-
nočním koncertě tak měli žáci 
možnost slyšet znít 17 974 píšťal 
rozložených do 233 rejstříků ve 
skladbách předních evropských 
skladatelů. Pak jsme bloumali ad-
ventními trhy před chrámem, 
uličkami Pasova, navštívili ob-
chodní centrum a  předvánočně 
naladěni jsme odjížděli plni do-
jmů zase zpět do Vimperka. 

Mgr. Helena Jíňová 

carmen v národním divadle v Praze
9. listopadu 2016 žáci 9. A  a 

9. B vyrazili do Prahy do Národ-
ního divadla. 

V  16 hodin jsme, všichni ve 
společenském oděvu, odjeli 
z Vimperka směrem na Prahu.

V  hlavním městě jsme po vý-
stupu z autobusu přešli most Le-
gií a  zamířili rovnou do divadla. 
zde nás uvaděčky poslaly do 
4. patra, kde v 1. galerii byla naše 
místa. 

Carmen, opera z  roku 1875, 
jejímž autorem je georges Bizet, 
začala v  19 hodin. Představení 

bylo velmi výpravné, skvěle okos-
týmované, slyšeli jsme spoustu 
krásných pěveckých hlasů s  růz-
nými zabarveními. Pro některé 
však bylo příliš dlouhé. 

Po úžasném zážitku, který si 
žáci jistě z  divadla odnesli, jsme 
se přesunuli do autobusu a odjeli 
domů.

Celý večer proběhl pod vede-
ním paní učitelky A. Rückerové 
a paní ředitelky D. Rückerové. 

Děkujeme za příjemně stráve-
ný středeční večer. 

Kristýna Dolejší 9. A

Kniha džunglí (2016)

třídy 6. A a 8. B společně vyra-
zily do Cinestaru v Plzni. Promí-
tání filmu Kniha džunglí na moti-
vy Rudyarda Kiplinga proběhlo 
poslední listopadový den. Žáky 
i  učitele okouzlilo provedení fil-
mu, kdy nebylo poznat, že všech-
na zvířata jsou plně digitální. Je-
diného živého hrdinu mauglího 
skvěle ztvárnil mladý americko- 
indický herec Neel Sethi. Čeští 
dabéři bravurně namluvili zvířata 
v  džungli – pardála Baghíru – 
miloslav mejzlík, tygra šér Chána 
– marek Vašut, vlka Akelu – Lu-

káš Hlavica, vlčici Rákšu – Radka 
Přibyslavská, krajtu Ká – Jitka 
moučková a medvěda Balú – mi-
roslav Hanuš. Film trval 106 mi-
nut, ale nikdo po celou dobu ne-
řešil, jak dlouhý ještě bude. Od 
začátku do konce byl napěchova-
ný momenty, ve kterých se u di-
váků střídalo dojetí, napětí, oba-
va, radost. Příběh dopadl dobře, 
za což je divák sledující tento ro-
dinný film opravdu rád. 

zhlédnutí Knihy džunglí 
z  roku 2016 určitě doporučuje-
me.  Mgr. Alžběta Rückerová

spolupráce s nPŠ
Naše škola již několik let spo-

lupracuje s NPš. Všechny třídy si 
objednaly dva programy ve Stře-
disku environmentální výchovy, 
které v  průběhu školního roku 
navštíví. Někteří žáci již absolvo-
vali například tyto programy: 
Ochrana přírody v České republi-
ce a ve světě, Vodní svět pod mik-
roskopem, šumava česky, bez 
hrubic a hezky, Jelen a jeho brat-

ranci, Savci šumavy. Programy 
jsou vybírány podle osnov a věko-
vé kategorie.

NP šumava nenabízí jen vnitř-
ní programy, ale i celodenní, které 
probíhají v různých lokalitách šu-
mavy.

Každý rok se naše škola zapo-
juje do soutěže Národní park ve 
školních lavicích, kterou organi-
zuje NPš. 

Mgr. Bohumila Sellnerová



Kolem šKoly 7

Florbal 2016
V  úterý 29. 11. 2016 se naše 

družstvo ve složení Jakub Stein-
bach, David Chalupný, Jan Pek, 
Jakub Krejčí, Adam Kliment, Hy-
nek Steinbach zúčastnilo okresní-
ho kola šKOLSKÉHO POHÁRU 
ČP ve florbalu ve Strakonicích. 
Družstva byla rozdělena do dvou 

skupin po šesti týmech. Naši klu-
ci obsadili čtvrté místo ve skupině 
a celkově si odvezli místo dvanác-
té. Jako bonus kluci získali pro 
školu dárkový balíček na florbalo-
vou výstroj v hodnotě 3000 Kč

gRAtULUJEmE!!! 
Petra Hrůšová

Plavecký výcvik 3. a 4. ročníků 2016
Znalost plavání by měla být 

součástí přípravy mladého člově-
ka pro život. Má mnoho pozitiv-
ních vlivů na lidský organismus.

V  měsících září až listopad 
naši žáci 3. a 4. tříd navštěvovali 
v  úterý a  ve čtvrtek již tradičně 
lekce plavání v plaveckém bazénu 
ve Volarech. Byli rozděleni do 
skupin podle svých plaveckých 
schopností. Procvičovali a  upev-
ňovali si plavecké styly, učili se 
správně dýchat, potápět se, ská-
kat do vody, orientovat se ve vodě 
a  i  ti, kteří měli zpočátku obavy, 
se s vodou rychle skamarádili. Sa-

mozřejmě nesměly chybět hry 
a jiné zábavné vodní činnosti.

Všichni žáci dostali mokré vy-
svědčení, poslední hodinu si užili 
spoustu zábavy a proběhly i pla-
vecké závody. 

Poděkování patří všem cviči-
telkám plavání, které se dětem 
trpělivě věnovaly a učily je nejen 
plavecké dovednosti, ale pomá-
haly jim i zbavit se strachu z vody.

Věříme, že si žáci plavání užili 
a své dovednosti si budou i nadá-
le prohlubovat!

Mgr. Klára Hromková

Kroužek bruslení
V letošním školním roce jsme 

opět otevřeli kroužek bruslení. 
Pro velký zájem jsme museli vy-
tvořit dvě skupiny. Celkem 56 
dětí se schází od října pravidelně 
každé pondělí a  čtvrtek na zim-
ním stadionu. 

Pod vedením paní učitelky Pe-

try Hrůšové se děti zdokonalují 
v  abecedě bruslení. Někteří nav- 
štěvují kroužek již třetím rokem. 
Úplní začátečníci zvládají první 
krůčky na bruslích s pomocí škol-
ní asistentky Kateřiny Svobodo-
vé. 

Bc. Petra Hrůšová

Orientační běh
V  pátek 16. 9. 2016 se děti 

z prvního stupně zúčastnily závo-
du v orientačním běhu na Boro-
vých Ladech.

V  nejmenší kategorii 1. a  2. 
tříd obsadila dvojice Veronika 
Vondrušková a zdeněk Ondrášek 

3. místo. mezi nejstaršími terez-
ka Czerwenková a  Jakub Stein-
bach vybojovali 2. místo. 

V  soutěži týmů jsme skončili 
na 2. místě.

Všem  moc gratulujeme!
Petra Hrůšová

Úspěšný florbal a halová kopaná
Podzimní část sportovní sezó-

ny na naší škole probíhala ve zna-
mení soutěží v kolektivních spor-
tech. 

Florbalové družstvo mladších 
žáků (6. + 7. třídy) si vybojovalo 
postup do okresního kola a  po-
stoupili z prvního místa. Po dra-
matickém boji vyřadili také 
všechny týmy v  okresním finále 
a mohou se tak těšit, že si zahra- 
jí o  titul krajského přeborníka 
10. ledna v Kaplici.

Ve Vlachově Březí se 1. 12. 
uskutečnil okresní turnaj v halo-
vé kopané mladších žáků. Naši se 

v  nabité konkurenci neztratili 
a obsadili 1. místo! A stejně jako 
v loňském roce postupují do kraj-
ského kola, které proběhne 
v dubnu 2017 v Kunžaku.

Ostatní sportovní soutěže
Naše škola, která během dlou-

holeté tradice vychovala řadu 
sportovců, vytváří pro své žáky 
prostor pro všestranný tělový-
chovný rozvoj. Od začátku škol-
ního roku jsme našimi žáky obsa-
dili soutěže v  přespolním běhu, 
malé kopané, florbalu, sálové ko-
pané a také krajského pětiboje.

Josef Bejček

klapeto na zastupitelstvu 

mažoretky Klapeto Vimperk 
seniorky byly pozvány na zastupi-
telstvo města, které se konalo 
31. 10. 2016. Důvodem pozvání 
bylo získání dvou mistrovských 
titulů na konci srpna na mS 
v Praze. Starostka města Ing.  Ja-
roslava martanová a místostaros-

ta Ing.  Jiří Cais poděkovali týmu 
a trenérce A. Rückerové za repre-
zentaci města, předali drobné 
dary a  sdělili informaci, že na 
radě města byla souboru odsou-
hlasena finanční odměna.

Alžběta Rückerová – 
vedoucí skupiny seniorek
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Rozsvícení vánočního stromu

Foto: Z. Formánek


