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Vánoční přání
milí žáci, vážení spolupracov-

níci, kolegové, přátelé, prostřed-
nictvím těchto slov Vám tisknu 
ruku s  přáním pohodového pro-
žití vánočních svátků a všeho 
dobrého v novém roce. Přeji Vám 
pevné zdraví, protože se nedá 
koupit ani vyměnit za žádné bo-
hatství, jež je pomíjivé. Přeji Vám 
štěstí i  možnost si štěstí vychut-
nat, což je spojeno se schopností 
vybalancovat radost i  příjemné 
pocity s  pocity nepříjemnými. 
Přeji Vám lásku, neboť ta může 
změnit všechno na světě, každé-
ho z nás, z našich přátel a možná 
i z našich nepřátel. Přeji Vám slzy, 
abyste zůstali lidští. Přeji Vám 

krásné sny, aby Vám zůstala na-
děje, že se splní.

Nechť máte kolem sebe lidi, 
kteří Vás umí rozesmát, když to 
potřebujete! mějte kolem sebe 
lidi, jež Vám ukáží pozitivní věci, 
když Vám není dobře. zkrátka 
buďte s  lidmi, jejichž blízkost je 
pro Vás důležitá, ale zároveň věř-
te, že stejně důležití jste i Vy pro 
ně. Pokud o  takové pouto bude-
me pečovat, neztratí se.

„Nikdy není špatné udělat 
dobrou věc“, pronesl m. twain. 
tak ať Vás po celý rok provází 
samé dobré věci!

Dagmar Rückerová

Kroužky a nepovinné předměty  
na ZŠ TGM Vimperk 
•  Mažoretky – přípravka
•  Mažoretky – little cadet
•  Mažoretky – cadet, junior, 

senior
•  pěvecký kroužek při ŠD 
•  Dovedné ruce při ŠD 
•  bruslení – 2.–5. třídy 
•  sportovní kroužek při ŠD – 

2.–4. třídy 
•  Zájmová těl. výchova – bas-

ket – 5.–9. ročník 
•  Volejbal – 5.–9. ročník 

•  Hravá matematika – 1. stu-
peň

•  angličtinka – 1.–4. třídy

Nepovinné předměty:
•  náboženství 
•  Dramaťák 

Kroužky našich partnerů  
v prostorách ZŠ TGM:
•  skiraple 
•  kroužek snowboardingu 
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Rozsvícení vánočního stromu s přáním 
„ať mír dál zůstává s touto krajinou“

možná právě těmito slovy by 
se dalo charakterizovat letošní 
rozsvícení vánočního stromu zš 
tgm Vimperk na 2. adventní ne-
děli. Hořící srdce osvětlené přání-
mi žáků 9. A na závěr programu 
vyslalo ke všem přítomným nejen 
to, co současní patnáctiletí pova-
žují za důležité, ale také šťastný 
vstup naší republiky do nového 
století. Svá přání i světlo připojili 
ředitelka školy, třídní učitelka 
a čestní hosté – člen městské rady 
tomáš Samek a v neposlední řadě 
starostka města Vimperk Jarosla-
va martanová, z jejíchž úst zazně-
lo vinšování všeho dobrého dě-
tem, jejich rodičům i všem obča-
nům za městskou samosprávu. 

program 2. adventní neděle 
byla zahájena Nerudovou ro-
mancí štědrovečerní v  podání 
Natálie a Lucky z 9. A a následo-
valo společné vystoupení žáků 1. 
– 4. ročníku s názvem betlémský 
příběh, v němž diváci slyšeli vá-
noční písně, zhlédli taneček krás-
ných andílků (děkujeme rodičům 
za výrobu a  zpracování křídel), 
viděli pastýře, Josefa, marii, tři 
krále. zkrátka děti jim ve svém 
vystoupení předvedly celý vánoč-
ní příběh od narození Ježíška 24. 
prosince po tři krále. Organizač-
ně bylo toto představení velmi 
náročné, a tak patří všem vyučují-

cím poděkování. Paní učitelky (D. 
Daňková, m. Bačíková, m. mon-
dlová, J. Ondřejová, J. Frčková, 
P. malíková, P. Hrůšová) dokázaly 
děti motivovat k velice pěknému 
výkonu a  vzniklo tak společné 
představení, jež všechny potěšilo. 
Autorkou této inscenace a  záro-
veň garantem letošní adventní 
neděle byla paní učitelka Lenka 
Kohoutová. Vánoční příběh ten-
tokrát v  jiném podání nacvičila 
třída 8. A  pod vedením Alžběty 
Rückerové. Nutno dodat, že jejich 
pěkný slovní projev byl doplněn 
zajímavou rekvizitou v  podobě 
stříbrných písmen, která vytvoři-
la vánoční přání.

O Vánocích znějí ze všech mé-
dií nejen koledy, ale také písně 
umělé. Jednu z  nich si vybrali 
žáci 9. B, nacvičili ji pod vedením 
paní učitelky Dany toušlové a za-
zpívali ji s  velkým nasazením 
a sympatickým projevem. Vánoč-
ní scénka třídy 7. A se třídní uči-
telkou michaelou Donnelly nás 
zavedla do budoucnosti, kdy si 
děti díky nalezeným starým zá-
piskům připomněly Vánoce naší 
současnosti, pro ně tedy Vánoce 
historické. Poté se improvizované 
jeviště rozeznělo hlasy dětí z 5. B 
za kytarového doprovodu pana 
učitele michaela Hrdého a  kyta-
ristek z 9. B. Přestože bylo zataže-

no, „Hvězda zářila a  vzduch se 
chvěl“. zpěvem pokračoval pě-
vecký sbor Petry Hříbalové slože-
ný ze žáků 2. stupně. Vánoční 
písně a  koledy v  jejich podání 
podtrhly příjemnou náladu ad-
ventního času. O  staročeských 
Vánocích nechybí koledování. 
Nechybělo ani u nás. Postaral se 
o to Dramaťák Ivy Karasové s při-
pomínkou známých i méně zná-
mých koled a říkadel za doprovo-
du Orffových nástrojů. I  jejich 
vystoupení bylo odměněno po-
tleskem diváků. Při školní druži-
ně pracuje pěvecký kroužek pod 
vedením Lenky malíkové a  jeho 
vystoupení tradičně obohacuje 
školní slavnosti. Pro letošní roz-
svícení vánočního stromu školy si 
soubor připravil několik písní sa-
mozřejmě s vánoční tematikou.

rozsvícení vánočního 
stromu
Hořící srdce třídy 9. A a srdce 

nového zvonku vytvořeného 
uměleckým kovářem milošem 
Havlem rozsvítily vánoční strom 
zš tgm Vimperk a poté se oblo-
ha nad školou rozzářila barevný-
mi světly ohňostroje. Ohňostroj 
byl opět dárek rodičů žáků školy 
a připravil ho pan mošna. Světel-
ná show byla doplněna Hudbou 
k ohňostroji. Ozvučení celé akce 
se zhostilo tv studio Epigon.

podpora rodičů
Rozsvícení vánočního stromu 

školy proběhlo za velké podpory 
rodičů našich žáků, a  to nejen 
těch současných. Na pomoc jich 
přišla minimálně desítka a nutno 
dodat, že rodiče nepřišli s prázd-
nýma rukama. Doma napekli 
sladkosti a  další občerstvení při-
pravovali přímo na místě včetně 
voňavých teplých nápojů pro děti 
i  dospělé. Velice nás těší, že se 
můžeme pochlubit takovouto 
skvělou spoluprací s rodičovskou 
veřejností.

charitativní akce
V  průběhu dvou měsíců při-

pravovali žáci školy a školní dru-
žiny výrobky, ozdoby a  vánoční 
přání pro prodej, jehož výtěžek 
půjde na podporu záchytných 
stanic pro opuštěná zvířata. 
S tímto nápadem přišla před ně-
kolika lety vyučující Alžběta Rüc-
kerová, a tak se tato podpora stala 
pravidelnou součástí adventního 
období ve škole.

Organizátoři akce
mgr. Lenka Kohoutová, garant 

akce, Rada zš tgm Vimperk,  
z. s., pedagogičtí pracovníci a žáci 
zš tgm Vimperk, správní za-
městnanci zš tgm Vimperk

Děkujeme!
Dagmar Rückerová

Škola nanečisto
V letošním školním roce opět 

probíhá projekt škola nanečisto, 
který je určený pro předškoláky. 
První setkání je předvánoční 
v době vyučování. Děti z mš strá-

ví společně jednu hodinu s  prv-
ňáky. Další setkání budou probí-
hat již odpoledne. Všechny termí-
ny jsou vždy na www stránkách 
naší školy a  na nástěnkách 
v MŠ. Těšíme se na společná se-
tkání. Dagmar Daňková
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100 let naší republiky
Jak jsme si toto významné vý-

ročí v  naší škole připomínali? 
V  každém ročníku podle věku 
a schopností dětí. Žáci 6. – 9. roč-
níku zhlédli představení s  ná-
zvem vévévé.československo.cs 
v městském kulturním středisku. 
zdálo by se, že toto téma bude 
pro žáky další hodinou dějepisu. 
Avšak divadelní soubor se námě-
tu zhostil velmi poutavě a se zna-
lostí žáků daného věku. V  před-
stavení se objevily důležité udá-
losti osmičkového roku, mezi 
nimi např. okupace Českosloven-
ska v roce 1938, 50. léta, okupace 
1968, vznik republiky v  roce 
1918. V inscenaci se objevila i po-
stava A. Hitlera, ale také metafo-
rická postava končící Rakousko-
-uherské monarchie. Žáci ocenili 
zajímavé divadelní zpracování 
některých události, za všechny 
jmenujme atentát na následníka 
trůnu v  Sarajevu nebo popravu 
marie Horákové.

Žáci 9. ročníku zpracovávali 
v  průběhu podzimu práci pro-
jekt 1918, jenž zahrnoval období 
od tříkrálové dohody po histo-
rický mezník 28. října 1918. Ne-
chyběly ani medailonky důleži-
tých osob (t. g. masaryk, E. Be-
neš, štefánik, A. Rašín, F. Soukup, 
J. Stříbrný, A. švehla, K. Kramář). 
Žáci 9. ročníku se seznámili také 
se vznikem legií a  jejich působe-
ním v Rusku, Francii a Itálii. Žáci 
8. a  9. ročníku navštívili galerii 
U šaška v měKS a zhlédli výstavu 
šumava 1938, průvodcem jim byl 
Jaroslav Pulkrábek. 

Formou řízených besed si 
vznik republiky připomínali žáci 
při hodinách výchovy k  občan-
ství, ve výtvarné výchově zpraco-
vávali žáci koláže událostí vybra-
ného roku století republiky, jejich 
práce jsou součástí výzdoby bu-
dovy školy a  doplňují tak hlavní 
nástěnky, jež připomínají důleži-
tá výročí uplynulého století v bu-
dově 1. máje. Při hodinách hu-
dební výchovy se žáci v některých 
třídách seznámili s  písní Za sto 
let, kterou nazpívali a  natočili 
klip současní zpěváci. Sto let 
vzniku republiky připomíná i fil-
mové představení pro žáky II. 
stupně s názvem Hovory s TGM.

Ve čtvrtém ročníku se děti se-
známily s osobností t. g. masa-
ryka při hodinách českého jazyka, 
v  hodinách člověk a  jeho svět si 
připomněly významné osmičko-
vé roky a v této souvislosti praco-
valy s  časovou přímkou a  s  ma-
pou. také třeťáci se seznámili 
s osobností prvního českosloven-
ského prezidenta prostřednic-
tvím filmu, pracovali ve skupi-
nách a  tvořili koláže z dobových 
fotografií. Ve druhém ročníku 
děti porovnávaly svůj věk s věkem 
naší republiky, získaly vědomosti 
o státním znaku, vlajce, poslechly 
si hymnu. Pozadu nezůstali ani ti 
nejmladší v 1. ročníku. Seznámili 
se s hymnou a umí vybarvit naši 
státní vlajku.

Nemůžeme zapomenout ani 
na skutečnost, že budova školy 
v parku svítila 28. října v barvách 
trikolóry. Dagmar Rückerová

Naše  republika stoletá 
Ve třídě je nám většinou 7 

nebo 8 let, naší republice je již 
100 let. Navlékali jsme na bavlnky 
těstoviny a  medové kroužky, tak 
už si dovedeme představit, o ko-
lik let je ta naše republika starší 
než my. I  my jsme toho za těch 
pár let hodně zažili. A co teprve 
naše republika? Prožila toho už 
opravdu hodně! O  některých 
událostech jsme si četli a dívali se 
na filmy. Díky společné práci ve 
skupinách se z nás stali odborníci 
na český státní znak, vlajku 
a  hymnu. I  když narozeninová 

oslava naší republiky byla bez 
dortu a  dárků, byla sladká zába-
vou a bohatá nově získanými vě-
domostmi.

žáci druhých ročníků,  
Lenka Kohoutová,

Martina Mondlová

Oslava stého výročí republiky  
ve třetích třídách

V  rámci oslav 100. výročí re-
publiky vytvořili žáci třetích tříd 
projekt v hodinách českého jazy-
ka, člověk a  jeho svět, výtvarná 
výchova a  pracovní výchova. 
S  paní učitelkou si o  vzniku re-
publiky povídali a  potom shlédli 
film o t. g. masarykovi. Na závěr 
projektu vytvořili plakáty ve sku-
pinách a vystavili na chodbě ško-

ly. V besedě si také povídali o na-
šem hlavním městě, které v pro-
sinci uvidí při návštěvě Divadla 
Spejbla a  Hurvínka. Všichni se 
těší na štědrovečerní příběh 
u Spejblů a na prohlídku Petřína 
a zrcadlového bludiště. 

Jitka Ondřejová, 
Jana Frčková

Učíme se ve školní zahradě
školní zahrada, která patří 

k  budově školy zš tgm Vim-
perk, je využívána jako velká 
učebna pod širým nebem v inter-
akci s  okolní přírodou. Přírodní 
učebna je místem pozorování, 
poznávání a  učení se přírodním 
procesům. Jednotlivé didaktické 
prvky a  zákoutí, péče o  záhony 
i  části zahrady utváří představu 
dětí o zákonitostech a  fungování 
ekosystémů a dějů v přírodě. 

V  rámci předmětu pěstitelské 
práce se žáci seznamují s kolobě-
hem přírody během roku. Žáci 
šestých tříd se zaměřili na pěsto-
vání různých odrůd rajčat, které 
si sami předpěstovali. Připravili 
půdu ve skleníku a  zasázeli si 
předpěstované sazenice. V září je 
rostliny rajčat překvapily bohatou 
úrodou různých tvarů, velikostí 
i barvou. mezi odrůdy, které nej-
více překvapila, patřilo gigantické 
rajče ,,býčí srdce“, které dosáhlo 
při sklizni hmotnosti 680 gramů, 
dále černá rajčata a  plody rajčat 
ve tvaru hrušky. Žáci sedmých 
ročníků si připravili kompost, 
kde pěstovali dýně. Velkou úrodu 
na podzim využili při vyřezávání 
dýní a výzdobě školy. Na venkov-
ních záhonech pěstovali léčivé 
byliny a  okrasné rostliny. Díky 
přítomnosti asistentky pedagoga 
na hodinách je umožněno žákům 
pracovat v  menších skupinách 
a individuálnímu vedení při jejich 

práci. Velkou zásluhu na sklizni 
měl pan školník, který rostliny 
pravidelně zaléval i  v  době škol-
ních prázdnin.

Prostory školní zahrady jsou 
využívány nejen pro výuku příro-
dovědných předmětů. Učitelé zde 
realizují hodiny tělesné výchovy, 
výtvarné výchovy, českého jazy-
ka, hudební výchovy a  ostatních 
předmětů. V  odpoledních hodi-
nách jsou pravidelnými návštěv-
níky děti ze školní družiny. Neče-
kají je zde žádné umělé prvky 
z betonových hřišť ve formě hou-
paček, skluzavek apod. A překva-
pivě se zde děti nenudí. za asis-
tence školních vychovatelek si 
zde staví různé stavby z materiálu 
zahrady, baví se při pohybových 
hrách, pěstují rostliny na záhon-
ku školní družiny.

Pohyb a  aktivity v  prostorách 
školní zahrady se podílejí na ce-
lostním rozvoji žáků. zlepšují je-
jich fyzickou zdatnost, rozvíjejí 
smysly, spolupráci, komunikaci, 
snižují psychickou zátěž a únavu. 
Pomáhají děti zklidnit, odbourat 
stres i  agresivitu. Aktivní pohyb 
posiluje a rozvíjí jemnou i hrubou 
motoriku. z  praxe vyplývá, že 
žáci, kteří patří ve výuce k  pro-
spěchově slabším, naopak při čin-
nostech venku patří mezi nejlepší 
a venkovní výuka je baví a zajímá.

Pavla Nováková



Kolem šKoly 4

Dějepisná olympiáda
 tématem letošního školního 

dějepisné olympiády bylo „za po-
znáním, za obchodem i  za prací 
aneb cesty jako tepny civilizace“. 
Olympiáda je určena pro 8. a  9. 
ročníky. Olympiády se zúčastnilo 
17 žáků 8. a 9. tříd. 1. místo obsa-
dil Jan Vavřík z 9. A, 2. místo Pa-
vel Horal z  9. A, 3. místo Filip 

Bělecký z 8. B. Všichni s nárokem 
na postup do okresního kola, 

Všem řešitelům náročných 
olympijských úkolů děkuji za 
účast ve školním kole a postupu-
jícím do okresního kola přeji 
mnoho štěstí v okresním kole. 

Vladislava Lehečková

Dramatická výchova
V letošním školním roce nepo-

vinný předmět navštěvuje 9 žáků 
(1. – 6. tř.). Dramaťák už má za 
sebou vystupování na slavnost-
ním uvítání nových občánků 
Vimperka. Vítání byla dvě a  ko-
nala se tentokrát v měKS. Recita-
cí a  zpěvem dramaťáci potěšili 
maminky, tatínky a  ostatní pří-
buzné malých spoluobčanů. Na 
tyto akce žáci rádi chodí, je to 
vždy milé setkání s novorozeňaty. 

Dramatická výchova se zamě-
řuje na osobnostní a sociální roz-
voj dítěte prostřednictvím dra-
matické improvizace, praktic-
kých cvičení a  her. V  průběhu 
roku se žáci účastní různých reci-
tačních nebo divadelních vystou-
pení. Na Rozsvícení vánočního 
stromu zš tgm si připravili vá-
noční koledování. 

Iva Karasová 

Projekt Společně to zvládneme
– efektivní podpora a spolupráce ve škole

Realizátorem a  garantem to-
hoto tříletého projektu je Dětské 
centrum Jihočeského kraje, o.p.s. 
se sídlem ve Strakonicích a je do 
něho zapojeno pět jihočeských 
škol – zš tgm Vimperk, zš 
Cehnice, zš Povážská Strakonice, 
zš tgm Rudolfovská České Bu-
dějovice, zš Bezdrevská České 
Budějovice. Díky projektu bylo 
posíleno školní poradenské pra-
coviště o pozici speciálního peda-
goga a  koordinátora inkluze, ve 
škole přibyly dva úvazky na pozici 
školní asistent. Pracoviště bylo 
vybaveno potřebným hmotným 
a  nehmotným majetkem i  po-
můckami pro páci ve vyučování, 
součástí jsou i metodické příruč-
ky.

mezi cíle projektu patří pod-
pora školních poradenských pra-
covišť prostřednictvím odbor-
ných pracovníků, podpora žáků 
ohrožených školním neúspěchem 

prostřednictvím školních asisten-
tů, podpora pedagogických pra-
covníků v  oblasti jejich dalšího 
vzdělávání, prohloubení vzájem-
né spolupráce a komunikace mezi 
školou, rodiči, sociálními a zdra-
votními službami. V  rámci pro-
jektu probíhaly i aktivity zaměřu-
jící se na osobnostní a  profesní 
rozvoj žáků se zaměřením na je-
jich budoucí povolání. 

Projekt pamatuje také na další 
vzdělávání pedagogických pra-
covníků. V  průběhu dvou let se 
uskutečnily workshopy např. 
Hranice a  konflikt, Komunikace 
s  rodiči, Vyučovací techniky 
a  další. mezi zajímavé součásti 
projektu patří i  natočení a  zpra-
cování DVD vzorových hodin na 
jednotlivých školách. 

Projekt bude ukončen v srpnu 
2019.

Dagmar Rückerová

pomáháme si
O tento projekt v  trvání dvou 

let zažádala naše škola v  rámci 
tzv. šABLON. Hlavní součástí je 
podpora a  financování pozice 
školního psychologa. z  dalších 
podpořených aktivit jmenujme 
např. doučování malých skupin 

žáků, čtenářský klub a klub logiky 
a  deskových her. Projekt podpo-
ruje i další vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků, metodické 
a  i  vyučovací pomůcky. Projekt 
končí v  prosinci 2018, škola pro 
následující období usiluje žádostí 
o projekt podobného charakteru.

Dagmar Rückerová

Tvořivé dílny na ZUŠ a DDM
Žáci 4. tříd se zúčastnili tvoři-

vého programu na zUš Vimperk, 
kde si žáci vymodelovali z  kera-
mické hlíny anděly nebo skřítky. 
Následovalo pečení perníčků na 
DDm Vimperk, kde si žáci vy-

zkoušeli pečení a zdobení perníč-
ků. Veškeré výrobky si žáci od-
nesli domů. Všichni žáci byli 
zruční a šikovní. Bylo poznat, že 
je tvoření baví.

Petra Malíková a Petra Hrůšová

Talent okresu prachatice
Dne 28. listopadu 2018 byly 

vyhlášeny talentem okresu Pra-
chatice dvě skupiny mažoretek 
Klapeto Vimperk. Ocenění získa-
ly kadetky a seniorky za svá umís-
tění na mažoretkových soutěžích 
v  roce 2018. Kadetky vybojovaly 
2. místo na memoriálu Jiřího Ne-

cida ve Vimperku a staly se dru-
hými vicemistryněmi světa v dis-
ciplíně classic. Seniorky vybojo-
valy tituly – mistryně republiky, 
mistryně Evropy a první vicemis-
tryně světa v miniformaci s náči-
ním flag. 

Alžběta Rückerová

Adaptační kurz 6. tříd
Hned druhý týden po prázdni-

nách jsme odjeli na adaptační 
kurz na Horskou Kvildu. Ubyto-
vaní jsme byli ve Středisku envi-
ronmentální výchovy NPš v krás-
ných pokojích. Obědy byly zajiš-
těny v hotelu Rankl a byly výbor-
né. 

Na adaptačním kurzu jsme 
hráli různé hry a aktivity na louce 
v lese. V lese jsme viděli mraveni-
ště a  někteří odvážlivci do něho 
strkali ruku a nechali se poleptat 

kyselinou mravenčí, kterou na 
nás nastříkali vyplašení mraven-
ci. 

Lektoři byli hodní a  příjemní. 
Nejvíce nás bavila aktivita, kdy 
jsme se zavázanýma očima chodi-
li za ruce v lese. Vedl nás vždy je-
den, který viděl. 

Uteklo to jako voda a my jsme 
si to pořádně užili a poznali nové 
kamarády – své nové spolužáky. 

Adéla Tonkovičová,
Vojtěch Jošt – 6. A
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Grafitový důl
V  rámci výuky geologie jsme 

navštívili grafitový důl v Českém 
Krumlově. Exkurze se zúčastnili 
žáci 9. A, B. společně s p. učitel-
kami J. Hudečkovou a  V.  Leheč-
kovou. Naše první kroky vedly na 
prohlídku zámecké zahrady, 
zámku a historického centra Čes-
kého Krumlova. Následovala vol-
ná prohlídky s možností návštěvy 
zrcadlového bludiště, geologické-

ho muzea. Hlavním cílem exkur-
ze byla návštěva grafitového dolu. 
Oblékli jsme si holeny a  nepro-
mokavé kombinézy nebo pláště, 
vláčkem jsme odjeli do podzemí. 
Cestu zpět jsme šli pěšky s  prů-
vodcem a poslouchali velmi zají-
mavý výklad o těžbě grafitu, geo-
logii. Celá exkurze nás velmi mile 
překvapila.

Lucie Vrtilková,
Lucie Eignerová 9. A

Halloween s prvňáčky
Dne 31. 10. 2018 jsme společ-

ně s  naší třídou 9. B a  prvňáčky 
z 1. B uskutečnili Halloween. Nej-
prve jsme se převlékli do kostýmů 
a s prvňáčky jsme se snažili spřá-
telit, což se povedlo. Potom už 
jsme se vrhli na výrobu lampiček 
z  dýní. Nejdříve jsme společně 
dýně vydlabali a pak jsme do nich 
vyřezali obličeje. Během přestá-
vek jsme si s dětmi i hráli a snažili 
jsme se je co nejvíce poznat. Když 
jsme měli dýně hotové, tak jsme 
ještě uspořádali soutěž o nejhezčí 

kostým. Potom jsme se přesunuli 
k dílnám, kde jsme všechny dýně 
rozsvítili a vyfotili. Venku na škol-
ním pozemku jsme si ještě udělali 
pár společných fotek. Nakonec 
jsme se šli všichni společně na-
obědvat. Celý tento program 
jsme si velice užili a doufáme, že 
zase něco podnikneme. třídní 
učitelé velice ocenili, jak jsme se 
k sobě v průběhu akce hezky cho-
vali.

Veronika Bartůšková 9. B

Děti z 1. stupně na cestách za kulturou
Vždy nás potěší, když můžeme 

na chvilku opustit svět školních 
lavic, nasáknutých přesnými ma-
tematickými výpočty a  nekom-
promisními pravidly pravopisu, 
a  můžeme se vydat do světa za 
rozmanitou kulturou. Ve středu 
21. listopadu jsme se všechny tří-
dy 1. stupně vypravily do měKS 
ve Vimperku a  nechaly se unést 
jak strhujícím příběhem, tak 
i  překrásnými animacemi filmu 
Kniha džunglí. A protože skuteč-
né herce či loutky filmové plátno 
nenahradí, naše cesty vedly i  do 
divadel. Žáci čtvrtých ročníků 
zhlédli 5. prosince v Divadle Fráni 

šrámka v Písku inscenaci na mo-
tivy známého románu Jacka Lon-
dona Bílý tesák. Na témže místě, 
ale o dva týdny později, jste mohli 
potkat žáky prvních a  druhých 
ročníků, kteří se vánočně naladili 
představením Legenda o hvězdě. 
Nejdál se tentokrát vydaly děti ze 
třetích ročníků, a to až do Prahy 
do Divadla S  + H. Ve čtvrtek  
13. prosince tak mohly zhléd-
nout, jak vypadá štědrý den 
u Spejblů. možná se tam inspiro-
valy některými hurvínkovskými 
šprýmy a  rozveselí štědrý den 
i u nich doma.

Lenka Kohoutová

Planetárium Praha

Dne 12. listopadu se třídy 6. B 
a 6. A vydaly s vyučujícími Janou 
Hudečkovou a Bohumilou Sellne-
rovou na exkurzi do pražského 
planetária. z  bohaté nabídky 
jsme si vybrali program Noční 
obloha. Žáky zaujala projekce 
promítaná v kopuli, během níž si 
zopakovali nejznámější hvězdy 
a  souhvězdí a  jejich umístění na 

obloze v různých ročních období. 
tím navázali na učivo probírané 
v zeměpisu.

V  areálu planetária měli žáci 
možnost si prohlédnout a  vy-
zkoušet různé stroje a  přístroje 
používané v astrologii.

Žákům se exkurze líbila a těší 
se na další.

Bohumila Sellnerová

spolupráce s DDM 
V  měsíci listopadu a  prosinci 

jsme využili nabídku výukových 
programů DDm ve Vimperku. 
Pod vedením paní Kubišové 

a paní Havrdové žáci prvních tříd 
pekli a zdobili hnětýnky, druháci 
a čtvrťáci si vyzkoušeli pečení vá-
nočních perníčků.

Dagmar Daňková

pěšky za poznáním 
téměř nedotčenou přírodou

Dne 8. října žáci osmých roč-
níků v  rámci výuky přírodopisu 
navštívili největší národní park 
v  Německu – Národní park Ba-
vorský les. Cílem přírodovědné 
exkurze se staly volné zvířecí vý-
běhy a Stezka v korunách stromů.

Nejdříve se žáci vydali na 7km 
okružní cestu v  oblasti zvířecích 
výběhů. zde je možno v  obrov-
ských výbězích pozorovat 40 
zdejších druhů zvířat. V jednotli-
vých výbězích si krásného slun-
ného podzimního dne užívali 
vlci, rysi, zubři, losi, medvědi, di-
voká prasata a  divoké kočky. 
O hudbu se staralo ptactvo zdej-
šího lesa.

Druhou částí exkurze byla iko-
na Bavorského lesa Stezka v  ko-
runách stromů dlouhá 1,3 km. 
Stezka umožňuje procházet se ve 
výšce 8 až 25 metrů nad zemí le-
sem a nedotčenou přírodou a ko-
chat se jedinečnou perspektivou. 
Žáci si užili zážitkové zastávky – 
lanové prvky, kymácející se lávky 
a stromy, visuté hrazdy či kladiny. 
Vrchol stezky tvoří 44 metrů vy-
soké stromoví, z  nějž se otevírá 
krásný pohled na okolí – Luzný 
s  okolními lesy, na druhé straně 
kulturní krajinu Bavorského lesa 
až k Alpám.

Bohumila Sellnerová,
Pavla Nováková 

Čteme si 
Dne 13. 11. 2018 se uskutečnil 

v 1. A v  rámci projektu 1/9 pro-
gram Čteme si. Naši třídu prv-
ňáčků přišli navštívit spolužáci 
z 9. A. Po vzájemném představení 
si každý deváťák našel „svého“ 
prvňáka. Rozdělili se do tří sku-
pin, v kterých žáci poté pracovali. 
Velcí kamarádi přečetli pohádku 
O  koblížkovi, vyprávěli si o  ní, 
pomohli prvňákům s vypracová-
ním pracovního listu. Ve skupin-
kách si rozdělili role a  pohádku 
zdramatizovali. Ještě než ukázali 
svou pohádku ostatním, vyrobili 
si papírové loutky, které předsta-
vovali babičku, dědečka …. Každé 

pojetí dramatizace bylo jiné 
a  přesto každé krásné. Velký 
a malý kluk či velká a malá holka 
spojeni do jedné role byli velmi 
hezcí. Krásné bylo pozorovat, jak 
se ti starší věnují mladším, jak 
jsou na ně milí a jak jsou vůči nim 
vstřícní. Celým dvouhodinovým 
programem prolínala příjemná 
atmosféra spolupráce a radosti. 
Při rozloučení čekalo na žáky 
prvních ročníků sladké překvape-
ní a  to doslova. Pro každého 
z nich byl připraven koblížek, do 
kterého se někteří hned zakousli. 
těšíme se na naše další společné 
setkání.

Martina Bačíková
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Školu provoněly vánoční perníčky

4. prosince se třeťáci se svými 
asistenty a učitelkami dali do prá-
ce a hned od rána se nastěhovali 
místo do tříd do kuchyňky školní 
družiny. Pod dohledem paní uči-
telky začali s  vykrajováním per-
níčků, po jejich upečení následo-
valo zdobení polevou a  různými 
cukrovými ozdůbkami. Práce 
malých cukrářů se velmi povedla, 

napekli jsme společně krásné 
a také moc dobré tradiční vánoč-
ní pečivo. Děkujeme všem paním 
asistentkám: paní Krejsové, Lat-
kové a Bláhové za velkou pomoc. 
Děti byly z práce v kuchyňce nad-
šené a  již vymýšlejí, co podnik-
nou příště.

Mgr. Jitka Ondřejová
Mgr. Jana Frčková

Spolupráce s NPŠ na druhém stupni
I  letos probíhá naše spoluprá-

ce s NPš. Všechny třídy si objed-
naly dva programy ve Středisku 
environmentální výchovy, které 
v průběhu školního roku navštíví 
v rámci výuky přírodopisu, země-
pisu a  dějepisu. třídní učitelé či 
učitelé daných předmětů vybrali 
tyto programy s  ohledem na os-
novy a věk žáků. Některé proběh-
nou v učebně Střediska environ-
mentální výchovy, jiné pod širým 
nebem. Žáci budou absolvovat 
například tyto programy: Ochra-
na přírody v České republice a ve 
světě, Vodní svět pod mikrosko-
pem, Jelen a jeho bratranci, Savci 
šumavy, Půdní svět pod mikro-

skopem, Biotronika, Nebojte se 
vlka, NP a CHKO šumava, z dáv-
ných časů šumavských, zvířecí 
rekordmani, Les, Ptáci a další.

z  venkovních programů nav- 
štíví jezero ledovcového původu 
Laka, Boubínské jezírko. Deváté 
třídy byly v  grafitovém dole 
v Českém Krumlově, osmé roční-
ky navštívily Národní park Bavor-
ský les – zvířecí výběhy a stezku 
korunami stromů. 

V rámci spolupráce jsme také 
získali zdarma exkurzi do Náv- 
štěvnického centra Srní, kde se 
žáci seznámí se životem vlků 
a rysů.

Bohumila Sellnerová

O školní družině
Již v polovině měsíce září bylo 

do školní družiny přihlášeno 120 
dětí, o které se starají vychovatel-
ky Alena Klausová (1. A), Lenka 
malíková (1. B), monika Konečná 
(2. A, 2. B), Lucie Latková (3. A, 
3. B), Alena Iglerová a Bronislava 
Desatová (4. A, 4. B). V  ranní 
i odpolední družině věnují dětem 
péči i asistentky Barbora Krejzo-
vá, marie Košková a Jolana Smo-
lová.

školní družina zajišťuje pro 
děti odpočinkové, rekreační, tělo-
výchovné a  zájmové činnosti. 
V podzimních měsících jsme vy-
užívali hřiště a travnatý pozemek 
u hlavní budovy školy, školní za-
hradu, dopravní hřiště, tělocvič-
nu, třídy a byt v přízemí v parku. 
Byt nám slouží jako pracovna pro 
kroužek dovedných rukou, ale 
i jako studovna, kde mohou kluci 
i holky v klidu vypracovat písem-
ný či ústní domácí úkol. tělocvič-
nu využíváme každý den odpole-
dne, ale i v ranní družině si mo-
hou nadšení sportovci zahrát vy-
bíjenou.

Při školní družině mohou děti 
navštěvovat několik zájmových 
kroužků. V pondělí vede sportov-
ní kroužek Lucie Latková. Děti se 
naučí ovládat míč různých veli-
kostí, gymnastické obruče, jezdí 
na koloběžkách a kolech. V úterý 
probíhá pod odborným vedením 
Petry Hrůšové kroužek bruslení. 
Na zimním stadionu si malí brus-

laři osvojí základní techniky po-
hybu na ledě, zkouší i jízdu s ho-
kejkou za pukem. zpěváci a zpě-
vačky se scházejí každé úterý 
s Lenkou malíkovou, zpívají pís-
ně s  doprovodem kytary, aby 
mohli vystoupit se svým progra-
mem na vánočních trzích, na roz-
svícení vánočního stromku, či na 
vítání občánků. Ve středu pracují 
děti na kroužku dovedných rukou 
s Alenou Klausovou a jsou rozdě-
leny do dvou skupin. V září kres-
lily u  příležitosti celostátního 
týdne knihoven obrázky na téma 
Nejkrásnější knihovnický button, 
neboli česky placka. Na začátku 
října proběhlo vyhodnocení 
a  ocenění v  městské knihovně, 
kde 5 dětí ze šD dostalo dárky 
a  placku s  vlastnoruční kresbou. 
Dne 20. října proběhlo na Srní 
ocenění výtvarných děl v soutěži 
vyhlášené NPš   na téma Pralesy 
a jejich mytické postavy. Dva sou-
těžící získali zvláštní cenu poroty. 
V současné době mladí výtvarníci 
připravují své práce do soutěže 
vyhlášené turistickým informač-
ním centrem na   téma Vánoční 
pohlednice.

Dále jsme se zapojili do akce 
Ježíškova vnoučata, ve které mají 
děti příležitost malovat a vyrábět 
vánoční přání pro babičky a  dě-
dečky do domovů důchodců, za 
podpory a garance Českého roz-
hlasu.

V  zimním období navštěvuje-
me s žáky  prvních tříd městskou 
knihovnu, kde se každý čtvrtek 

Spolupráce s NPŠ na prvním stupni 
V tomto roce naše spolupráce 

s  Národním parkem začala pro-
gramem Všichni potřebují do-
mov.

zúčastnily se ho děti z prvních 
tříd. V  měsíci listopadu se děti 
z druhých tříd vydaly za stromo-
vými skřítky.

třeťáci se  zamysleli nad tím, 
jak to chodí, když jde malý bobr 
spát. Po novém roce budou naše 
programy pokračovat povídáním 
o  největším šumavském dravci 
rysovi, ptačím cvrlikání a vlcích. 

Děti se těší na 24. 4. na Den 
země. Petra Hrůšová

seznamují s  novými knihami 
a časopisy. získají tak hezký vztah 
ke knize i knihovně.

I  letos jsme měli možnost 
z části vybraných peněz od rodi-
čů zakoupit nové deskové hry, 

hračky, malířské potřeby a  spor-
tovní vybavení.

Krásné Vánoce a  přívětivý 
nadcházející rok 2019 přejí vy-
chovatelé školní družiny.

Lenka Malíková
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Starší pomáhají mladším

Dvě třídy 7. A a 8. A absolvo-
valy ve čtvrtek 4. 10. 2018 společ-
ný projekt Starší pomáhají mlad-
ším. Žáci 8. A se ujali role učitelů 
a své o rok mladší spolužáky se-
známili s novou látkou z českého 
jazyka. Konkrétně šlo o  druhy 
podmětů. 

Osmáci si přibližně dvě hodiny 
českého jazyka projekt připravo-
vali. začali tím, že zopakovali, co 
to je podmět je, jak ho poznáme, 
jakou má zkratku, jakým nejčas-
tějším slovním druhem je pod-
mět. Poté přidali nové informace 
o podmětu všeobecném a nevyjá-
dřeném. Novou i starší látku do-
plnili cvičením na upevnění zna-
lostí. 

Vyvrcholení jejich příprav na-
stalo ve čtvrtek, kdy se obě třídy 
sešly a byly rozděleny na dvě po-
loviny. Vždy jeden žák z 8. A do-
stal k  sobě jednoho žáka ze 7. 
A a snažil se mu během jedné vy-
učovací hodiny novou látku vy-
světlit. 

Jak osmáci v roli učitelů ob-
stáli? přečtěte si reakce sedmá-
ků:

Adélka: „ Ota byl dobrý učitel. 
Když jsem něco nepochopila, vy-
světlil mi to znovu. Pořád se ptal, 
jestli to chápu.“

Jakub: „ Nella by mohla určitě 
učit. Je hodná a chápal jsem to od 
ní dobře.“

tomáš: „ S Filipem se mi líbilo, 
bavilo mě s  ním pracovat. šlo 
nám to dobře, protože Filip je 
moc dobrý na češtinu. známe se 
ze společného kroužku. Je milý. 
Občas řekne i nějaký vtip, které-
mu se společně zasmějeme.“

matyáš: „ můj učitel byl to-
máš. Podmět mi vysvětlit pomocí 
zápisků a cvičení. Akorát si mys-
lím, že by tomáš nebyl moc dob-
rý učitel. Bylo vidět, že ho vysvět-
lování věcí moc nebaví.“

Honza: „ Jméno mého učitele 
je Petr. Naučil mě vše. těším se na 
další spolupráci.“ 

Jak se líbilo osmákům v roli 
učitelů a  co napsali o  svých 
mladších spolužácích?

Vítek: „ šárka byla nejdříve 
trochu zaskočená, ale po chvíli si 
na podmět z loňského roku vzpo-
mněla. Byla dobrou žákyní, učila 
se mi dobře a  těším se na další 
setkání.“

michal: „moje žákyně Veroni-
ka se učila rychle a  podmět po-
chopila výborně. Hodinu jsme si 
užili.“

Adélka: „ Do dvojice jsem do-
stala matese, látku jsem mu vy-
světlila a hned ji pochopil. Doká-
zal po chvíli rozeznat podmět 
všeobecný a  nevyjádřený. Byl 
opravdu moc šikovný,“

Nella: „ Žák ze 7. A, kterého 
jsem učila, se jmenoval Jakub. Byl 
chytrý. Věděl spoustu věcí i sám. 
Dobře se s  ním spolupracovalo. 
Občas udělal chybu v pravopisu, 
ale rychle pochopil, když jsem 
mu naznačila. Všechnu novou 
látku zvládl na jedničku.“

Děkuji všem, co se projektu 
zúčastnili. myslím, že to byl efek-
tivně strávený čas. 

Děkuji za vstřícnost k projektu 
paní učitelce michaele Donnelly. 

Alžběta Rückerová

Výtvarná dílna – keramika ZUŠ
Krásné keramické postavičky 

a kachle se vyrobili žáčci druhých 
a  čtvrtých ročníků při výtvarné 
dílně, kterou pro naše děti připra-
vil výtvarný obor vimperské zUš. 
Stává se již pomalu tradicí, že si 
žáci naší školy pod vedením paní 
učitelky Jiřky Fleišmanové vy-
zkouší další výtvarnou techniku 
– práci s hlínou. zpracování hlí-
ny, modelování, válení, vykrajo-
vání, používání nástrojů, tvoření 

podle vlastního námětu, a  to vše 
vlastníma rukama je pro děti vel-
mi přínosné, obohacující a  pod-
porující jejich fantazii a kreativi-
tu.

Chtěli bychom touto cestou 
paní učitelce a  jejím asistentkám 
poděkovat za pěkně připravený 
program, za milé přijetí a přístup 
k dětem. Děkujeme.

Martina Mondlová

Volba povolání
Přijímací zkoušky na střední 

školy se budou konat 12. a  15. 
dubna 2019. Přihlášky na zvolené 
obory je nutné podat do 1. března 
2019. talentové zkoušky budou 
probíhat v  lednu 2019 a  zájemci 
o obor, jehož přijetí je podmíně-
no právě touto zkouškou, podá-
vali přihlášky do 30. listopadu 
2018. 

V  naší škole ukončí v  červnu 
2019 povinnou docházku celkem 
42 žáků – 19 žáků z  9. A, 19 žáků 
z 9. B a 4 žáci z nižších ročníků (7. 
B, 8. B). Studium na střední škole 
si vybralo 27 žáků, 15 žáků si 
bude podávat přihlášku na učební 
obor. 

Největší zájem mají žáci o stu-
dia na gymnáziích (8 žáků), ná-
sledují střední průmyslové školy 
(6 žáků), dále školy zaměřené na 
cestovní ruch, střední zdravot-
nické školy, střední školy lesnic-
ké. ti, jež půjdou na učební obo-
ry, volí vyučení svářečem, kucha-
řem, malířem, cukrářem, opravá-
řem zemědělských strojů.

S  výběrem škol pomáhají žá-
kům různé akce. Jednak to jsou 
návštěvy konkrétních škol v  ho-
dinách světa práce (např. návště-
va ze Všeobecného a sportovního 
gymnázia ve Vimperku, návštěva 
ze Střední školy v Nerudově ulici 
ve Vimperku a  také třeba ze 
Střední průmyslové školy ze Stra-
konic atd). Dále žáci navštívili 
Burzu škol v  městském kultur-
ním středisku ve Vimperku, kde 
své studijní i učební obory nabízí 
většina středních škol z  okolí. 
V hodinách světa práce proběhla 
např. beseda s  budoucí právnič-
kou, prezentace vimperských fi-
rem. Individuálně se zájemcům 
o  studium na škole věnovali zá-
stupci Střední školy v  Nerudově 
ulici ve Vimperku. 

Schůzky pro vycházející žáky 
a  jejich rodiče se konaly 21. 11. 

2018 a  29. 11. 2018. Rodiče zde 
obdrželi manuál potřebný pro vy-
plněný přihlášek, slyšeli informa-
ce od pracovnic z  Úřadu práce 
z  Prachatic a  mohli své dotazy 
také položit zástupcům obou 
vimperských středních škol. Na 
schůzkách byla oba termíny pří-
tomna ředitelka školy Dagmar 
Rückerová a  také školní psycho-
ložka Alena Wagnerová. 

školní psycholožka pracovala 
se žáky i během podzimních mě-
síců, kdy jim zadala několik testů, 
které deváťákům měly pomoci 
v rozhodování o budoucím povo-
lání. 

třída 9. B uspořádala 5. 12. 
2018 mikuláše na ledě. Nápad 
připravit tuto akci vznikl také při 
hodinách světa práce. Žáci si tak 
alespoň trochu mohli vyzkoušet, 
co vše je potřeba k  uspořádání 
akce. Sehnat peníze, domluvit 
pronájem, rozdělit si povinnosti 
související s  organizováním sou-
těží pro děti, nakoupit vše po-
třebné na balíčky se sladkostmi, 
vytvořit pozvánky, plakáty, roz-
nést je atd. 

V lednu se žáci seznámí s no-
vou online službou Salmondo, 
která vznikla v  rámci projektu 
Implementace Krajského akčního 
plánu Jihočeského kraje. šířena 
do škol je přes ředitele a výchov-
né poradce prostřednictvím Jiho-
české hospodářské komory. Sal-
mondo je komplexní webový sys-
tém. Pomáhá žákům určit vhodný 
studijní i profesní směr. Obsahuje 
několik psychologických testů 
osobnosti, zájmů nebo motivace 
a další psychologické a manažer-
ské nástroje pro lepší sebepozná-
ní a osobní rozvoj. 

Doufám, že se deváťáci dobře 
zorientovali v nabídce škol a že je 
jejich zvolené studijní a  učební 
obory dovedou k vysněnému po-
volání.  Alžběta Rückerová

Školní družina se zapojila do soutěže na téma Nejkrásnější knihovnický 
button
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Kroužek bruslení probíhá ten-
to rok každé úterý od 13 do 14 
hodin. Děti se zdokonalují v  ob-
ratnosti na bruslích, hrají různé 

soutěživé hry, zúčastnily se mi-
kuláše na ledě a na závěr kroužku 
je čeká karneval na ledě. Do 
kroužku je zapsáno 41 dětí z dru-
hých až čtvrtých tříd. 

Petra Hrůšová

plavecký výcvik 3. a 4. tříd
Od září do listopadu žáci 3. 

a 4. tříd absolvovali plavecký výc- 
vik v Sušici. Během kurzu se děti 
zdokonalovaly v  plaveckých do-
vednostech, zlepšily svou plavec-
kou vytrvalost a vylepšovaly pla-
vecký styl – prsa, kraul a  znak. 
Všichni žáci 4. tříd zvládli přepla-
vat celý pětadvacetimetrový ba-
zén. Kromě zdokonalování se 

v plaveckých dovednostech měly 
děti možnost na konci výuky vy-
zkoušet a  užít si veškeré atrakce 
jako je tobogán, vířivka a  proti-
proud. Plavecký výcvik se žákům 
líbil a žáci třetích ročníků se mů-
žou těšit na další lekce plavání 
v příštím školním roce.

Petra Hrůšová,
Petra Malíková

Podpora výuky plavání
V  roce 2018 získala zš tgm 

finanční prostředky podporující 
výuky plavání formou částečné 

úhrady dopravy na jednotlivé lek-
ce pro žáky 3. a 4. ročníku.

Dagmar Rückerová

přespolní běh
V  měsíci říjnu se uskutečnilo 

okresní kolo v  přespolním běhu, 
kterého se zúčastnilo přes sto 
dvacet žáků základních škol.

V  kategorii mladší žákyně se 
na děleném 1. – 2. místě umístila 
Ema mánková a Lucie Hudečko-
vá, na 3. místě skončila Adriana 
Košnarová (všechny z 5. B).

V  mladších žácích obsadil 
3. místo David Chalupný. 

Ve starší kategorii se dařilo 
chlapcům. Jan Vavřík v jednotliv-
cích vybojoval krásné 3. místo 
a  tým zš tgm celkové skončil 
druhý. tým tgm tvořili chlapci 
– Jan Vavřík, Lukáš Krejčí, Pavel 
Kubačka, martin matoušek, 
marcel zuska, Jaromír moravec 
a Lukáš zela. Jana Hudečková

Sportovní klání na prvním stupni
začátkem roku se děti prvního 

stupně zúčastnily orientačního 
běhu v  Borových Ladách, kde 
prokázaly dobrou orientaci v ne-
známém prostředí. Naše škola si 
odvezla bronzovou medaili.

V říjnu jsme byli na okresním 

florbalovém turnaji, z  kterého si 
kluci odnesli bramborové medai-
le.

Všichni sportovci se již těší na 
nový rok, kdy budou probíhat ly-
žařské výcviky a závody na lyžích.

Petra Hrůšová

Mažoretky klapeto Vimperk
Soubor mažoretek je od září 

rozdělen do čtyř věkových kate-
gorií – little kadetky, kadetky, ju-
niorky a  seniorky. tréninky pro-
bíhají u  jednotlivých skupiny 
v  různé dny – v úterý a v pátek. 
Na tréninku se little kadetky za-
měřují převážně na práci s bato-
nem, tancují, dovádí, hrají hry. 
Kadetky pilují prvky flexibility, 
které se jim budou hodit do sesta-
vy s  pom. Juniorky se učí nové 
prvky s batonem a pomalu se se-
znamují i  s  prací s  náčiním flag. 
Seniorky se tento rok věnují nejen 
nácviku nových sestav, ale jsou 
i  asistentkami na trénincích ka-
detek a juniorek. 

Nejstarší děvčata letos několi-
krát vystupovala – např. na před-
vánoční akci Uniwellu zdíkov, na 
vyhlášení ankety talent okresu 
Prachatice, na maturitním plesu 
prachatické pedagogické školy. 

1. 12. 2018 seniorky absolvo-
valy na moravě seminář, při kte-
rém se naučily mnoho nových 
prvků, které využijí v nových se-
stavách, a  postupně tyto doved-

nosti předají i  mladším děvča-
tům. 

Vedoucí souboru Alžběta Rüc-
kerová zastupovala tým mažore-
tek Klapeto Vimperk první pro-
sincovou sobotu na sedmém ce-
lorepublikovém semináři v  Olo-
mouci. 2. 12. absolvovala seminář 
pro rozhodčí. 

Přípravy soutěžní sezóny 
2018/2019 jsou v plném proudu. 
Organizátoři soutěže letos chys-
tají osm kvalifikačních kol, jedno 
semifinále pro sólo s náčiním ba-
ton. Finále B se na jaře roku 2019 
bude konat v Postřelmově, finále 
A pro náčiní baton v Ostravě a fi-
nále A pro náčiní pom, flag v Ná-
chodě. Postupující z  finálových 
kol budou moci vyrazit na mE do 
chorvatské Crikvenice a  na mS 
do Prahy. mimo tuto soutěžní li-
nii mohou mažoretkové týmy 
podpořit svou účastí např. grand 
Prix mažoretek na Slovensku, 
grand Prix mažoretek v  Rusku 
a mnoho dalších soutěží. 

Alžběta Rückerová

Mikuláš na ledě – akce 9. B

Někteří žáci ze 7. A se zapojili do akce s názvem Krabice o bot. Přinesli 
do školy bloky, hračky, psací potřeby atd. a naplnili tak těmito věcmi tři 
krabice od bot, které udělají radost třem dětem z chudších rodin v okolí.  
Více info na www.krabiceodbot.cz.


