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milí žáci, vážení pedagogové 
a správní zaměstnanci, vážení ro-
diče, přeji všem příjemné a  po-
kojné prožití vánočních svátků, 
splněná přání pod vánočním 
stromečkem a  pohodu v  kruhu 
svých nejbližších.

Dagmar Rückerová

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu u školy

V souladu s § 24 zákona 561/2004 Sb., odst. 2 
ustanovuji z technických důvodů v zš tgm Vimperk 

20. prosince 2019 
ŘeDiTeLskÝ VOLnÝ Den

zš tgm Vimperk zajistí provoz školní družiny 
v případě zájmu rodičů
Mgr. Dagmar Rückerová
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Čtenářská gramotnost na ZŠ TGM 
Čtenářská gramotnost patří 

k  velmi důležitým dovednostem 
každého z nás. Nejde jen o techni-
ku čtení, ale i o chápání významu 
a souvislostí, o schopnosti vnímat 
podstatné, o odhalení manipula-
tivních praktik a  v  neposlední 
řadě též o rozeznání kvality např. 
v uměleckém textu.

projekty podporující čtenář-
skou gramotnost

pedagog 21. století
•	 Dvouletý projekt pro žáky  

8. ročníku 
•	 Partnerství se Sš a zš Neru-

dova Vimperk
•	 Podpora technických a řeme-

slných oborů
•	 Aktivity pedagogů – účast 

dvou pedagogů na dvouden-
ním semináři, e-learningový 
test čtenářské gramotnosti, 
příprava projektových dnů ve 
spolupráci s partnerskou 
školou

•	 Aktivity žáků – každá 8. třída 
se účastní jednoho projekto-
vého dne (studium připrave-
ných materiálů, konkrétní 
pracovní činnost)

síťování čtenářské gramot-
nosti
•	 Čtyřletý projekt šesti zapoje-

ných škol organizovaný zš 
Stachy

•	 zapojení dvou pedagogů 
z každé školy

•	 Aktivity – při pravidelných 

měsíčních setkání se pedago-
gové seznamují s různými 
metodami využitelnými pro 
čtenářskou gramotnost

•	 získání pracovních listů 
s možností využití při hodi-
nách

•	 Besedy s odborníky a lektory 
z Vš

•	 získání knih a her pro potřeby 
školní knihovny

•	 Příklady dobré praxe

Testování čtenářské gramot-
nosti žáků 8. ročníku
•	 Dvakrát ročně (listopad, kvě-

ten)

Školní projekt 1/9
•	 Spolupráce žáků 1. a 9. roční-

ku (projektový den – společné 
čtení, pracovní činnosti)

Další aktivity podporující 
čtenářskou gramotnost

Olympiáda v  českém jazyce 
(pro žáky 8. a 9. ročníku), recitač-
ní soutěž, kroužek dramatické 
výchovy, návštěva jednotlivých 
tříd a  skupin školní družiny 
v  městské knihovně, práce ve 
školní knihovně, vydávání školní-
ho občasníku KOš, tvorba třídní-
ho časopisu žáků 9. ročníku, prá-
ce s texty v hodinách českého ja-
zyka, pravidelné referáty o knize, 
mluvní cvičení

Dagmar Rückerová 

Charitativní sbírka pro opuštěná zvířátka
I  letos jsme na předvánoční 

akci zš tgm vyhlásili, že pořá-
dáme charitativní sbírku na opuš-
těná zvířátka z Vimperka a okolí. 
Příspěvky mohli dobrovolníci 
vhodit do kasičky u prodeje dár-
ků při rozsvícení stromu zš 
tgm, nebo mohli žáci přinášet 

do školy granule, konzervy, hrač-
ky, deky, pamlsky v  týdnu od  
9. 12. do 16. 12. 2019. 

Všechny věci byly předány 
marii Hejlkové z odboru životní-
ho prostředí, která má na starosti 
vimperský útulek. 

Alžběta  Rückerová 

krabice od bot – charitativní sbírka 
K Vánocům jistě patří vykoná-

vání dobrých skutků. Jedním ta-
kovým příkladem jsou charitativ-
ní sbírky. 

třída 8. A  se poprvé vloni na 
Vánoce zapojila do sbírkys  náz- 

vem Krabice od bot. Vloni napl-
nila tři krabice dárků. Letos se 
rozhodla pokračovat a  dárky od 
8. A  budou obdarováni dvě děti 
– monika a David. 

Alžběta Rückerová

Návštěva partnerské školy v SRN
Dne 3. 12. 2019 navštívilo 

14 žáků 8. a 9. tříd naší základní 
školy v  rámci projektu Jazykové-
ho kompetenčního centra Jiho-
české univerzity partnerskou ško-
lu v Osterhofenu. Jedná se o Real-
schule s  500 žáky. Po přivítání 
panem ředitelem Sailerem se nás 
ujala paní mirka Knopfová, půvo-
dem Češka, vyučující matemati-
ky, informatiky a pro zájemce vy-
učuje český jazyk. zájezdu se zú-
častnila zástupkyně Jazykového 
kompetenčního centra paní trn-
ková a  lektorka kroužku němec-
kého jazyka v  zš tgm monika 
Bestrejková. A  co pro nás part-
nerská škola připravila?

Po úvodním seznámení násle-
dovala prohlídka školy, jíž se ujali 
němečtí žáci. Nutno dodat, že 
byli vůči našim dětem velice 
vstřícní a maximálně se jim věno-
vali. Když při komunikaci vázla 
němčina, nastoupila angličtina.

Po obědě v místní školní jídel-
ně se žáci vypravili po skupinách 
do Osterhofenu a  prostřednic-
tvím hry se seznámili s  městem 
a jeho pamětihodnostmi. Jednalo 
se sice o soutěž, ale ta nebyla tak 
nejdůležitější. Podstatná byla ko-
munikace, spolupráce a vzájemné 
poznání. Prohlídka města byla 
zakončena návštěvou místní ba-
ziliky, na kterou jsou občané ná-
ležitě hrdi. Průvodcem nám byl 
učitel partnerské školy.

střípky z návštěvy
•	 Realschule končí 10. ročníkem
•	 Ve škole jsou žáci 5. – 10. roč-

níku ve třech paralelních tří-
dách

•	 Klasifikační řád má 6 stupňů
•	 Vyučovací hodiny mají 45 mi-

nut

•	 Přestávky trvají 15 minut 
a  jsou po dvou vyučovacích 
hodinách

•	 Některé třídy jsou rozděleny 
na chlapecké a dívčí (původně 
chlapecká škola byla před tře-
mi lety spojena s církevní dívčí 
školou)

•	 škola má k dispozici 2 prostor-
né tělocvičny, 3 učebny infor-
matiky, učebnu fyziky, chemie

•	 Náboženství je volitelné ve 
všech ročnících

•	 V 6. a 7. ročníku mají žáci prá-
ce v dílnách, vaření a věnují se 
i práci s textilem

•	 Část učeben je umístěna v tzv. 
kontejneru (provizorní mon-
tovaná přístavba s  malými 
a nízkými učebnami)

•	 Každoročně vydává škola al-
manach s  fotografiemi všech 
tříd a vyučujících, nechybí in-
formace o  všech pořádaných 
akcích daného roku, články 
pedagogů i žáků, výtvarné prá-
ce

•	 Ve škole je k  dispozici spole-
čenský sál vybaven různými 
hudebními nástroji
závěr patřil společné svačině 

a společnému zpěvu dvou písní – 
německá a  česká (Holka modro-
oká) za doprovodu kytary. A  co 
nám zahraniční výjezd přinesl? 
Vyzkoušeli jsme si, jak zvládneme 
konverzaci v  němčině, poznali 
jsme nové lidi, prohlédli jsme si 
neznámé město a  dověděli jsme 
se něco z jeho historie, prohlédli 
jsme si jinou školu a  dověděli 
jsme se, jak a co se učí žáci u na-
šich sousedů. teď se budeme tě-
šit, až přijedou naši noví známí 
na návštěvu do zš tgm Vim-
perk.  Dagmar Rückerová 
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Adaptační kurz VI. ročníků 
Během měsíce října (21. – 22. 

10.) absolvovali žáci šestého roč-
níku adaptační kurz na Horské 
Kvildě, jehož hlavním cílem bylo 
zejména stmelení kolektivu. Byl 
pro ně připraven jeden program 
od centra Fenix a dva od Národ-
ního parku šumava. Velkou vý-
hodou bylo krásné počasí, takže 
se většina programů odehrávala 
venku. Po večeři zbylo ještě tro-

chu času, proto si ještě zvládli za-
hrát se svými třídními učitelkami 
pohybové hry a využili tak sluníč-
ka do poslední minuty. Na závěr 
prvního dne si pak sami připravili 
humorné scénky či zpěv písniček. 
Hřebem večera byla hra „Oblék-
ni, co můžeš“. Obě dvě třídní uči-
telky hodnotí kurz jako úspěšný 
a přínosný.
Lenka Klímová, Zuzana Vaňková

Dopravní výchova
V  říjnu pokračovali žáci dru-

hých a třetích tříd v dopravní vý-
uce. Pod vedením strážníků 
z městské policie ve Vimperku si 
zopakovali bezpečné přecházení, 
pohyb po chodníku a  dopravní 
značky. Na služebně viděli, jak 
probíhá sledování bezpečnost-

ních kamer, které jsou rozmístěné 
v našem městě. 

Žáci z prvních tříd se učili bez-
pečně přecházet přes vozovku.

První část dopravní výuky ab-
solvovali na dopravním hřišti žáci 
čtvrtých tříd pod vedením paní 
malíkové a Kunešové. 

Dagmar Daňková

Výchovné poradenství (1. – 4. ročník)
Všichni žáci si zaslouží rovnou 

příležitost ve vzdělání. Naše škola 
v rámci inkluze pečuje o žáky na-
dané a chytré, ale i žáky s vývojo-
vými poruchami učení a se speci-
fickými potřebami. Pozornost 
obracíme také na žáky z prostředí 
sociálně znevýhodněného. Snaží-
me se hledat nejlepší řešení ve 
vzdělávání velmi úspěšných i ne-
úspěšných žáků. Rozvíjíme vzá-
jemnou spolupráci s jednotlivými 
učiteli při řešení výchovných 
a  výukových problémů. Výchov-
ný poradce pomáhá učitelům při 
vytváření individuálních plánů, 
které podporují rozvoj dětí. Ve 
třídách pracují 2 asistentky peda-
gogů a  2 školní asistentky v  šD 
(celkem na škole máme 7 asisten-
tek pedagoga a 3 školní asistent-
ky). Spolupracujeme se školní 
psycholožkou PhDr.  Alenou 
Wagnerovou, s  pedagogicko – 
psychologickými poradnami 
a dalšími speciálními zařízeními. 
Rodiče se mohou obracet i na dal-

ší členy školního poradenského 
pracoviště, metodičku prevence 
rizikového chování mgr.  Vladi-
slavu Lehečkovou a  na výchov-
nou poradkyni mgr. Alžbětu Rüc-
kerovou, která zajišťuje poraden-
ské služby pro žáky 5. až 9. roční-
ků. Konzultační hodiny jsou uve-
deny na webu školy.

Někteří žáci jsou zařazeni do 
hodin reedukace k  paní učitelce 
mgr.  Janě Frčkové. (Reedukaci 
v  5. třídách má paní učitelka 
mgr.  Dana toušlová a  v  6., 7. tř. 
mgr.  Lenka Klímová.) I  v  tomto 
školním roce mají žáci možnost 
chodit na doučování, které zajiš-
ťují asistentky pedagogů nebo 
školní asistentky v zš a v šD. Ně-
kteří žáci, na základě doporučení, 
pracují v  odpoledních hodinách 
pod vedením speciální pedagož-
ky mgr. martiny Bačíkové.

Logopedickou péči na naší 
škole poskytuje PhDr. J. tláskalo-
vá. Iva Karasová, výchovná 
 poradkyně pro 1. – 4. ročníky

Volba povolání 
Na konci školního roku 

2019/2020 opustí naši školu cel-
kem 44 žáků. 41 žáků je z 9. tříd 
– 23 žáků z 9. A, 18 žáků z 9. B a 3 
žáci vychází ze třídy 8. B. 

Přijímací zkoušky na střední 
školy se budou konat ve dnech 14. 
a 15. 4. 2020. Přihlášky na zvolené 
obory je nutné podat do 1. 3. 
2020. Do 30. listopadu 2019 mu-
seli na školy poslat přihlášky ti, 
kteří si vybrali obor, který pro při-
jetí vyžaduje vykonání talentové 
zkoušky. zájemci, kteří se hlásí na 
učební obory, přijímací zkoušky 
nevykonávají. 

22 žáků se hlásí na střední ško-
ly, 22 žáků si podává přihlášky na 
učební obory. Nejvíce deváťáků 
se hlásí na střední průmyslové 
školy. 

S  výběrem škol pomáhají vy-
cházejícím žákům různé akce. 
Jsou to návštěvy konkrétních škol 
v  hodinách světa práce. (Např. 
návštěva Sš Nerudova Vimperk, 
SPš Strakonice). Dále žáci navští-
vili Burzu škol, která se ve vim-
perském kulturním středisku 
uskutečnila 2. října. Do hodin 
světa práce zavítala také paní psy-
choložka Alena Wagnerová. Pro-
vedla s  dětmi několik testů, ze 
kterých vyplynulo, jakým smě-
rem by se žáci ve svém budoucím 
povolání měli ubírat. Cenné rady 
ohledné povolání předali třídě 9. 
A a třídě 9. B pracovnice u úřadu 
práce. 

Schůzka pro vycházející žáky 
a  jejich rodiče se uskutečnila 14. 
listopadu. Rodiče zde obdrželi 
manuál s informacemi k přijíma-
címu řízení. 

Alžběta Rückerová

rada žáků
Na naší škole pracuje již něko-

lik let skupina žáků, kteří se podí-
lejí na organizaci akcí školy a jed-
notlivé třídy mají příležitost pro-
střednictvím zástupců podat své 
náměty k dění ve škole. Rada žáků 
se schází přibližně 6 x do roka 
a  na svém prvním setkání zvolí 
vedení rady a stanoví si plán čin-
nosti. V  RŽ je 10 zvolených zá-
stupců tříd 5.–9. ročníku. Pro le-
tošní rok byla zvolena předsedky-
ní N.Pflanzerová z  9. A. místo-
předsedou je J. molnár z 9. B. 

plán činnosti:
•	 Péči o kult. prostředí ve škole

•	 Prezentace činnosti rady
•	 Vlastní náměty a  nápady – 

3 000 Kč
•	 Podíl na organizaci kulturních 

akcí jednotlivých tříd
•	 mikuláš
•	 Rozsvícení vánočního stromu 
•	 škola nanečisto
•	 Strom absolventů
•	 Projekt 1/9
•	 školní časopis, třídní časopis
•	 Bezpečnost dětí (internet, do-

prava, rizikové chování)
•	 Informace ze třídy

Setkání Rš probíhá za účasti 
vedení školy nebo pedagoga.

 
Dagmar Rückerová

Škola nanečisto
Na začátku prosince začal dal-

ší ročník projektu šKOLA NA-
NEČIStO. Děti z  mateřských 
škol byly v prvních třídách. měly 
možnost prožít společně s třídní-
mi učitelkami a  dětmi z  prvních 
tříd jednu vyučovací hodinu. Děti 
poznávaly školní prostředí, pro-
hlížely si sešity a učebnice, vypl-
ňovaly pracovní list, společně si 

zazpívaly. Pomocníky při plnění 
úkolů byli prvňáčci. Na závěr 
všichni dostali sladkou odměnu 
a  dáreček, který pro ně vyrobili 
starší kamarádi.

Další pokračování projektu 
bude v lednu. Veškeré informace 
jsou vždy na www.zstgmvimperk.
cz.

Dagmar Daňková
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Hodina kódu 
„Hodina kódu je celosvětová 

akce, která má za cíl přiblížit pro-
gramování žákům a široké veřej-
nosti a ukázat, že každý se může 
naučit jeho základy.“

Proto i k nám do školy zavítala 
propagovat tuto akci paní Petra 
Vonášková. Navštívila naše žáky 
již podruhé. tentokrát to bylo  
10. 12. 2019. 

Na Hodině kódu byli škole 
předáni roboti, které budou moci 
být využíváni při hodinách infor-
matiky. Roboty škole věnoval 
spolek VIm.Perk.z.s. Spolek je 
sdružením podnikatelů, kteří 
podporují technické vzdělání ve 
Vimperku. za spolek předala dar 
Jitka Schneiderová. 

mnohokrát děkujeme. 

Alžběta Rückerová

sázíme stromy
Ve čtvrtek 17. září se konala 

akce, která probíhá na území celé 
republiky pod názvem Sázíme 
stromy. Cílem této akce je výsad-
ba nových stromů po celé České 
republice. Akce byla pro širokou 
veřejnost i pro školy. za zš tgm 
se zúčastnila třída VIII.B. V loka-
litě pod Hrabicemi bylo vysázeno 
celkem 30 stromů (jeřáb, javor, 

třešeň). Akce probíhala pod zášti-
tou ČSOP Vimperk. Jeden ze 
stromů byl zasazen paní starost-
kou Ing.  J. martanovou a  mís-
tostarostou mgr. z. Kunclem. Vše 
probíhalo za velmi příjemného 
počasí a  děti měly velkou radost 
z dobře vykonané práce.

Martin Procházka
třídní učitel VIII. B

Spolupráce s NPŠ – II. stupeň
I  letos probíhá naše spoluprá-

ce s NPš. Všechny třídy si objed-
naly programy ve Středisku envi-
ronmentální výchovy, které 
v průběhu školního roku navštíví 
v  rámci výuky. třídní učitelé či 
učitelé přírodopisu vybrali tyto 
programy s  ohledem na osnovy 
a  věk žáků. Některé proběhnou 
v  učebně Střediska environmen-
tální výchovy, jiné pod širým ne-
bem. Žáci absolvují například 
tyto programy: Vodní svět pod 
mikroskopem, geologie, Savci 
šumavy, Půdní svět pod mikro-

skopem, zvířecí rekordmani, 
Lesy šumavy, CHKO a NP šuma-
va, Bobři a další.

Žáci vyjíždějí i do terénu: šesté 
třídy na Horskou Kvildu, osmé 
třídy se na jaře vydají k Prášilské-
mu jezeru a deváté třídy se vypra-
vily do grafitového dolu v  Čes-
kém Krumlově.

V rámci spolupráce jsme také 
získali různé výhody, např. sešity 
pro žáky, odměny pro všechny, 
kteří se zúčastnili programů SEV 
NPš.

Bohumila Sellnerová

Spolupráce s NPŠ – I. stupeň
Letošní spolupráce s  Národ-

ním parkem šumava začala hned 
v  září. Děti dostaly na uvítanou 
krásné sešity se zvířecími motivy. 
V listopadu se žáci třetích a dru-
hých tříd zúčastnili programu 
o vlčích hrátkách, čtvrťáci se do-
zvěděli zajímavosti o šumavském 

roku. Páťáci začátkem prosince 
půjdou na program o  zvířecích 
rekordmanech. tato spolupráce 
je pro naše žáky přínosem, jelikož 
se mají možnost dozvědět mnoho 
zajímavého o  přírodě jinou for-
mou.

Petra Hrůšová

spolupráce se ZUŠ Vimperk
V  listopadu absolvovali žáci  

2. B a 5. B výukový program práce 
s keramickou hlínou. 

Po úvodním zopakování 
správného postupu při zpracová-
vání hlíny a ukázce postupu práce 
se žáci dali do tvoření. Děti z dru-
hé třídy vyráběly vánoční dekora-

ci závěsného kapra, děti z  páté 
třídy aroma lampičku. Děkujeme 
paní Jiřině Fleischmannové za 
přípravu a  realizaci celého pro-
gramu. Hotové výrobky určitě 
zpestří vánoční výzdobu.

Dagmar Daňková 

mikulášská návštěva tvořená žáky 4. tříd na 1. stupni.
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12. ročník soutěže Bobřík informatiky
Bobřík informatiky je předmě-

tová soutěž podporovaná minis-
terstvem školství.

Klade si za cíl seznamovat 
žáky s tím, co to jsou informatic-
ké otázky a problémy, a že infor-
matika není totéž co ovládání po-
čítače. Soutěží se v pěti věkových 
kategoriích od 4.  ročníku zš po 
maturitu. Soutěžící vyplňují on-
line test a  odpovídají na otázky 
z oblasti informatického myšlení, 
algoritmizace, porozumění infor-
macím, řešení problémů a  digi-
tální gramotnosti. maximální po-
čet bodů je 192, úspěšní řešitelé 
jsou do získaných 120 bodů.

V  naší škole jsme soutěžili 
v  kategoriích mini (4., 5. třída), 
Benjamin (6. třída) a Kadet (8. tří-
da). 

Kategorie mini – 91 soutěží-
cích, 22 úspěšných řešitelů, maxi-
mální počet 192 bodů získala 
Viktorie Zelenková (V. b), Da-
niel Terš (V. a) a dvojice Micha-
ela Tomanová a rozárie szabo-
vá (iV. b).

Kategorie Benjamin – 40 sou-
těžících, 3 úspěšní řešitelé – 
Martina smolová 150 b. (Vi. b), 
Daniela klasová 128 b., Jan be-
ran 124 b. (oba Vi. a).

Kategorie Kadet – 34 soutěží-
cích, 3 úspěšní řešitelé – adam 
bartušek 156 b., Jan Zela 141 b. 
(oba Viii. b), Tereza czerwen-
ková 133 b. (Viii. a).

Vše o  informatické soutěži 
a  volně přístupné archivní testy 
lze najít na www.ibobr.cz.

Dagmar Daňková  

biologická olympiáda – školní kola 
V  týdnu od 25. 11. do 2. 12. 

2019 proběhlo školní kolo biolo-
gické olympiády kategorie D / 6. 
a  7. třídy/ a  kategorie C / 8. a 
9. třídy/. Celkem se z kategorie D 
zúčastnilo soutěže 26 žáků. Na 
1. místě se umístila monika Jirás-
ková ze třídy 7. B, 2. místo obsa-
dila tereza Hodinová také ze tří-
dy 7. B a na třetím místě byla te-
reza Květoňová ze třídy 7. A. Do 
okresního kola postupuje monika 
Jirásková a tereza Hodinová.

z kategorie C se celkem soutě-
že zúčastnilo 24 žáků. Na prvním 
místě se umístil Filip Bělecký  
z  9. B, 2. místo obsadila tereza 
Czerwenková z  8. A  a  na třetím 
místě byla Nela Kjučukovová 
z 8. B a Lucie Dolejší z 9. A. Do 
okresního kola postupuje Filip 
Bělecký a  tereza Czerwenková. 
Blahopřejeme.

Bohumila Sellnerová 
Jana Hudečková
Pavla Nováková

Dějepisná olympiáda
tématem letošního školního 

dějepisné olympiády bylo „Dlou-
hé století se loučí“. Olympiáda je 
určena pro 8. a 9. ročníky. Olym-
piády se zúčastnilo 6 žáků 9. tříd. 
1. místo obsadil Filip Bělecký 9. B, 
2. místo Lucie Ciprová   9. B,  
3. místo Lucie Dolejší 9. A. Do 

okresního kola postupují Filip 
Bělecký a Lucie Ciprová 

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

Přírodovědný klokan  
a 1. místo pro Filipa Francka

Přírodovědný klokan je soutěž 
určená pro žáky 8. a  9. tříd 
základních škol, stejně jako pro 
studenty tercie a kvarty osmileté-
ho gymnázia. Jejími společnými 
zakladateli a  organizátory jsou 
Přírodovědecká a  Pedagogická 
fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci. Žáci, kteří se soutěže 
v  říjnu účastnili, prokázali své 
znalosti v oblasti matematiky, ze-
měpisu, přírodopisu a také fyziky. 
Celkem v  okrese Prachatice ab-

solvovalo Přírodovědného kloka-
na 136 žáků. 

těší nás, že vítězem okresního 
kola se stal žák 9. A Filip Francek 
se ziskem 66 bodů. těsně za ním 
na 2. místě skončil opět žák tgm 
Jakub Krejčí ( 8. A), který získal 
65 bodů.

Oběma chlapcům blahopřeje-
me, obstáli ve velké konkurenci. 
Děkujeme za reprezentaci školy.

ZŠ TGM Vimperk 

Kroužky a nepovinné předměty  
při ZŠ TGM Vimperk pro škol. rok 2019/2020
•	 základy pohybové výchovy  

(1. – 4. roč.)
•	 mažoretky (4. – 9. roč.)
•	 Bruslení ( 2. – 5. roč.) 
•	 zájmová těl. výchova – bas-

ket (5. – 9. roč.) 
•	 Volejbal (5. – 9. roč.) 
•	 Hravá matematika  

(1. - 4. roč.)
•	 Hravá němčina (5. – 7. roč.)
•	 Německý jazyk (8. – 9. roč.)

•	 Dramaťák 1. st.
•	 Pěvecký kroužek při šD 
•	 Dovedné ruce při šD 

nepovinný předmět:
•	 Náboženství 

kroužky našich partnerů 
v prostorách ZŠ TGM:

•	 Skiraple 
•	 Kroužek snowboardingu 

Nechi Fullerton 
Letos nás znovu navštívila Ne-

chi Fullerton, rodačka z  americ-
kého Arkansasu, aby se žáky kon-
verzovala a  procvičila, případně 
rozšířila, jejich slovní zásobu. 

Žáci se chopili příležitosti a  vý-
borně reprezentovali naši školu.

Nechi nešetrila chválou a  po-
dle všeho se obě strany moc těší 
na příští setkání.

Michaela Donnelly 

z besedy k 30. výročí „Sametové“ revoluce
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Grafitový důl český krumlov
Výuku žáků 9. tříd obohatila 

zářijová exkurze do grafitového 
dolu v  Českém Krumlově. Před 
prohlídkou dolu jsme byli vyba-
veni speciálním oblečením, jehož 
součástí je i důlní lampa. Do pod-
zemí nás zavezl důlní vlak, kte-
rým jezdili horníci na směnu. Po 
příjezdu na první stanoviště jsme 
vystoupili a pokračovali 800 met-
rů pešky. Během prohlídky jsme 

si na vlastní kůži vyzkoušeli, v ja-
kých podmínkách horníci praco-
vali a  jaké stroje při práci využí-
vali. Slečna průvodkyně nás se-
známila se způsobem těžby grafi-
tu a  s  jeho následným zpracová-
ním. Po prohlídce dolu jsme se 
prošli historickou částí města 
Český Krumlov.

Bohumila Sellnerová, 
Pavla Nováková

návštěva Techmánie plzeň
Dne 15. 10. 2019 se žáci 7. A 

 a 7. B zúčastnili exkurze do tech-
mánie v Plzni. Většina dětí se roz-
hodla pro obcházení atrakcí 
v  areálu budovy, ale zbytek dal 
přednost programování robotů. 
V  budově se nacházely různé 
atrakce, jako například kladko-
stroj, nebo loď, která demonstro-
vala potápění…tak jsme si mohli 
vyzkoušet, jak je pasažérům potá-

pějící se lodi. Žáci si také mohli 
dát oběd v  bufetu, který se tam 
nacházel. také mohli jít na před-
nášku o  tekutém dusíku – sou-
částí byly i pokusy. Žáci, kteří byli 
na programování robotů, si také 
moc pochvalovali. Program i ces-
ta autobusem byl fajn. Žákům se 
exkurze moc líbila.

Vojtěch Jošt, 7. A

Planetárium a Techmanie Plzeň
třídy 6.A. a 6.B. jely 2.12. 2019 

na exkurzi do Plzně, kde navštívi-
ly planetárium a techmanii.

Nejprve jsme šli do planetária, 
kde jsme hned uviděli velké žluto-
-oranžové Slunce a okolo planety. 
to velké Slunce bylo na 3D pro-
mítání.

Když jsme vstoupili do Slunce, 
dostali jsme 3D brýle a  posadili 
jsme se na polohovací židle. Ve 
Slunci jsme nebyli sami, byli tam 
i žáci z jiných škol. Pán, který měl 
tento program mít na starosti, 
nám všechno podrobně vysvětlil.

První hra, kterou jsme hráli, se 
jmenovala HÁzENÁ S  mIKRO-
FONEm, který byl ve žluté kost-
ce. Pán nám dával otázky o Ves-
míru a  Sluneční soustavě, hodil 
mikrofon někomu a  ten měl od-
povědět.

Potom jsme měli promítání 
o Slunci, zemi a planetách.

Pak nás čekala další aktivita 
s mobilními telefony.

měli jsme se připojit na inter-
net a  odpovídat na otázky. Uká-
zaly se nám výsledky, a tak jsme si 
kontrolovali, kdo měl špatnou 
a  správnou odpověď. Kdo neměl 
telefon, koukal ke kamarádovi.

moc se nám to líbilo. 
  Po planetáriu jsme šli do 

techmanie. techmanie je veliká 
a hezká. tam jsme si mohli všech-
no vyzkoušet.

Byly tam různé kvízy a pokusy 
s  tekutým dusíkem, hrad 
a klouzačka, rýžování zlata, cho-
dící pás, titanic, ve kterém děti 
hodně křičely a  dům nachýlený 
o 43 stupňů, pak tam byla k proz- 
koumání ponorka a bagr.

Při pokusech s  tekutým dusí-
kem vždycky něco bouchlo 
a všichni se lekli a divili se, co to 
je.

V techmanii a v planetáriu se 
nám moc líbilo.

Daniela Klasová, 6. A

Škoda – Mladá Boleslav 
V rámci předmětu svět práce, 

který je součástí učebních osnov 
v  9. ročníku, jsme navštívili 
23. 10. 2019 výrobní závod škoda 
v mladé Boleslavi. 

Absolvovali jsme prohlídku 
muzea a  také prostory výroby 
pod vedením dvou průvodců. 
měli jsme štěstí, protože od pon-
dělí 21. 10. mohli návštěvníci vi-
dět montážní linku přímo v akci. 
Průvodci povídali o historii závo-
du, ukázali exponáty v  muzeu 
s důležitými informacemi o nich. 
Ve výrobních halách nám vysvět-
lovali všechny postupy, které 
jsme zde mohli vidět. Průvodci 

také doplnili výklad zajímavými 
informacemi ze života zaměst-
nanců – jaké mají zaměstnanecké 
výhody, jaký je ve škodovce prů-
měrný plat, jakými auty nejčastěji 
zaměstnanci jezdí atd. 

I když už automobilka s okříd-
leným šípem ve znaku není vý-
hradně českým závodem, je sou-
částí koncernu Volkswagen, mys-
líme, že na ni můžeme být náleži-
tě pyšni. Dává práci 25  000 za-
městnancům. Její výrobky jsou 
známé po celém světě a dlouho-
době je – z hlediska tržeb – nej-
větší českou firmou. 

Alžběta Rückerová
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kultura na 1. stupni
Během podzimu jsme zakusili 

ochutnávku hudby i  divadla. Ve 
čtvrtek 31. října přijel pan Hrabě, 
který žákům 1., 2., 4. a 5. ročníku 
předvedl rozmanité hudební ná-
stroje – běžné i méně známé, slo-
žité i  jednoduché. Pořad byl in-
teraktivní a vybrané děti si mohly 
na nástroje zkusit zahrát. Nemé-
ně zábavná byla pohádka Povídá-

ní o  pejskovi a  kočičce v  podání 
divadelního spolku SemtamFór, 
kterou o  týden později v  měst-
ském kulturním středisku zhlédli 
žáci prvních a  druhých ročníků. 
teď už nám zbývá než se těšit na 
pohádkovou vůni Vánoc a  další 
kulturní akce v novém roce 2020.

Lenka Kohoutová

NaturVision
18. ročník filmového festivalu 

o zvířatech a přírodě NaturVision 
proběhl v  městském kulturním 
středisku ve Vimperku ve dnech 
17. – 20. září 2019. Žáci prvního 
stupně (1. – 4. ročník) zhlédli fil-
my s  názvem Ježci mezi námi 
a Úžasný svět prasat. Páťáci se vy-
pravili na Jankův báječný svět ze 
dřeva, Flina a Pampelišku – ztra-
cený sokol. Děti z druhého stup-
ně viděli ve čtvrtek filmy Rakous-
ko – síla vody a  Divoké noci – 
Když zvířata procitnou.

Na pátečním galavečeru Na-
turVision byly vyhlášeny výsledky 
dětské výtvarné soutěže máme 
rádi zvířata. Do soutěže zaslalo 
svůj obrázek přibližně tři sta dětí 
z 20 škol v České republice. Velmi 
nás těší, že celkovou vítězkou se 
stala naše žákyně Nela Kjučuko-
vová – namalovala ledňáčka. 
Slavnostního vyhlášení se z důvo-
du nemoci nemohla zúčastnit, 
a  tak za ni převzala ceny pro ví-
tězku ředitelka zš tgm Vimperk 
Dagmar Rückerová. 

Alžběta Rückerová

O školní družině

Již v polovině měsíce září bylo 
do školní družiny přihlášeno 120 
dětí, o které se starají vychovatel-
ky Lenka malíková (1. A), Alena 
Klausová (1. B), monika Žižková 
(2. A, 2. B), Lucie Latková (3. A,  
3. B), Alena Iglerová (4. A, 4. B). 
V  ranní i  odpolední družině vě-
nují dětem péči i asistentky marie 
Košková, Jolana Smolová, Broni-
slava Desatová.

I letos jsme užili s dětmi krás-
né a teplé podzimní dny. Čerstvý 
vzduch a  slunečné počasí bylo 
ideální kulisou pro hry, sportová-
ní, ale i  pro podzimní práce na 
školní zahradě. Děvčata a  kluci 
s nadšením hrabali, zametali, na-
kládali a odváželi spadané listí na 
kompost. Byli jsme příjemně pře-
kvapeni velkým počtem dětí, kte-
ré se těšily na venkovní práce. 
z  barevných listů jsme potom 
vytvořili růže, které mile potěšily 
rodiče. 

V  září se ve školní družině 
uskutečnil již druhý projektový 
den s názvem „Péče o les, zahra-
du a životní prostředí“. Projekto-
vý den nám ukázal možnosti šetr-
nějšího zacházení s plasty a papí-
rem. K  příjemné atmosféře při-
spěly písně Jana Vitnera, které se 
děti rychle naučily. 

V  měsíci listopadu se konala 
přednáška o astronomii s drama-
turgem a  moderátorem Českého 
rozhlasu  Vladislavem Slezákem. 
74 dětí ze školní družiny se aktiv-
ně zúčastnilo zajímavého vyprá-
vění s promítáním. Poutavou for-
mou se děti seznámily s poznatky 
o  Sluneční soustavě, významu 
Slunce pro život na zemi, princi-
pu jeho zatmění, o planetách a je-
jich pojmenovávání, problému 
s Plutem, o  souhvězdích a  systé-
mu zvířetníkového kruhu. Na zá-
věr všechny potěšila pohádka 
o planetě z doby ledové.

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 kroužek 
bruslení Lucie Latková. Na zim-
ním stadionu si malí bruslaři 
osvojí základní techniky pohybu 
na ledě, zkouší i jízdu s hokejkou 
za pukem. zpěváci a zpěvačky se 
scházejí každé úterý s  Lenkou 
malíkovou, zpívají písně s dopro-
vodem kytary, aby mohli vystou-
pit se svým programem na vá-
nočních trzích, na rozsvícení vá-
nočního stromku, či na vítání 
občánků. Ve středu a v pátek pra-
cují děti na kroužku dovedných 
rukou s Alenou Klausovou a jsou 
rozděleny do dvou skupin. Svými 
výrobky zdobí vestibul školy, 
chodbu a družinu. Vyrábějí dárky 
pro maminky, budoucí prvňáčky 
a zaměstnance školy.

V  zimním období navštěvuje-
me s žáky  prvních tříd městskou 
knihovnu, kde se každý čtvrtek 
seznamují s  novými knihami 
a  časopisy. tímto způsobem si 
může každý najít svou cestu k li-
teratuře.

školní družina je zapojena do 
projektu „Pomáháme si‘’. Chlapci 
a děvčata tak poznají společenské 
hry, například Dixit, Blafuj, tan-
gramy, Pozemní bitva, Labyrinth, 
Ubongo, Bobří banda, tantrix 
game pack, nebo Anglický mlýn. 
Naučí se novým pravidlům, tole-
rovat jeden druhého, být trpěli-
vým a pracovat v týmu.

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 hodně zdraví 
v novém roce 2020 přejí vychova-
telé školní družiny.

Lenka Malíková

Mikuláš na ledě
Akci mikuláš na ledě uspořá-

dala třída 9. A ze zš tgm Vim-
perk. Nápad vznikl již v loňském 
roce při hodinách Světa práce. 
Vloni akci uspořádala třída 9. B. 
Žáci si tímto způsobem měli ales-
poň trochu vyzkoušet, co vše je 
potřeba k uspořádání akce. 

9. A  připravila program na 
ledě 5. 12. od 16 do 17 hodin tak, 
že si děti mohly zabruslit, zasou-
těžit, zadovádět na ledě. 

Ke konci akce děti navští-
vil  mikuláš s čerty a anděly. mi-
kuláš s dětmi pohovořil, vyslechl 
od některých básničky, písničky 

a andělé jim rozdali balíčky s dob-
rotami. 

Při tom všem se jim z  repro-
duktorů zimního stadionu linuly 
do uší písně nejen s  vánoční te-
matikou. 

Součástí akce byl také charita-
tivní bufet, ze kterého veškeré 
získané peníze budou věnovány 
na opuštěná zvířata ve Vimperku 
a okolí. Buchty napekly maminky 
tří žáků z 9. A. moc jim děkuje-
me. 

Se soutěžemi na ledě žákům 
pomohla martina mondlová 
a Petra Hrůšová. 

 Alžběta Rückerová
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Florbal 2019
V  úterý 3. 12. 2019 se 

naše škola zúčastnila Flor-
balového turnaje pro 1. stu-
peň na zš Smetanova ve 
Vimperku. Kluci odehráli  
2 zápasy ve skupině. třetí 
zápas byl o  celkové 
umístění. Kluci obsadi-
li 6. místo. Sestava:  

t. Ulč, z. Ondrášek, J. Kuneš,  
V. Vladyka, t. Roučka, D. Bě-

lecký, J. Kolafa. Kluci před-
vedli velmi pěkné výkony, 
a  i  když to nestačilo na 
medailové pozice, výbor-

ně reprezentovali naši 
školu.

Lucie Latková 

Plavecký výcvik 3. a 4. ročníku
V  letošním školním roce se 

žáci 3. a 4. ročníků naší školy zú-
častnili povinného plaveckého 
výcviku v  Plaveckém bazénu 
v  Sušici. Děti byly rozděleny do 
plaveckých skupin dle své výkon-
nosti a  v  deseti dvouhodinových 
lekcích se pod odborným vede-
ním instruktorů věnovaly nácvi-
ku plaveckých stylů. Celý výcvik 

proběhl ve velmi příjemné atmo-
sféře, v pěkném prostředí a za mi-
lého vedení všech instruktorů. 
Nechyběly hry ve vodě, plavecké 
závody, divoká řeka, tobogán… 
a na závěr vyhodnocení ve formě 
plaveckých vysvědčeních. 

Jitka Ondřejová, Michal Hrdý, 
Lenka Kohoutová,  

Martina Mondlová 

Přespolní běh
V měsíci říjnu se žáci naší ško-

ly zúčastnili okresního kola 
v přespolním běhu, které se kona-
lo za účasti mnoha škol z našeho 
okresu ve sportovním areálu 
Vodník. Naši žáci získali medai-
lová umístění téměř ve všech ka-
tegoriích, nejlépe si vedlo druž-
stvo mladších dívek ve složení 
Adriana Košnarová, štěpánka 

Krejčí, Lucie Hudečková, Nikola 
štefková, zuzana Buy, gabriela 
Preslová, které zvítězilo a postou-
pilo do krajského kola, které se 
konalo v  Jindřichově Hradci. 
V  konkurenci mnoha škol dívky 
vybojovaly krásné páté místo. 
Blahopřejeme.

Jana Hudečková

podzimní soustředění
Ve dnech 9. 10. a 10. 10. 2019 

uspořádala zš tgm Vimperk se-
minář Abeceda lehké atletiky pro 
žáky sportovních tříd 6. – 9. roč-
níku. Na seminář byly pozvány 
trenérky lehkoatletického oddílu 
tábor monika Drhovská a Lucie 
šetelíková. Akce probíhala na no-
vém lehkoatletickém stadionu ve 
Vimperku, kde pracovníci měst-
ských služeb Vimperk připravili 
potřebné sportovní náčiní a  při-
spěli tak ke zdárnému průběhu 
obou sportovních dnů. Děkuje-
me!

Seminář začal prezentací s in-
formacemi o  královně sportu, 
o činnosti lehkoatletických klubů 
a  dále o  vyhlášených republiko-
vých a krajských závodech. Úvod-
ní část byla ukončena hádankami 
s  tematikou úspěšných lehkých 
atletů ČR (např. J. Železný, B. 
špotáková, P.  maslák, nechyběla 
vimperská rodačka B. Havlíčko-
vá).

Na lehkoatletickém stadionu 
byla činnost zahájena rozcvičkou, 
nedílnou součástí každého tré-
ninku. Žáci rozděleni do dvou 
skupin se v  další části věnovali 
krátkým tratím, pozornost byla 
věnována postavení startovních 
bloků i  startu. Následoval skok 
daleký se zaměřením na techniku 
skoku. Netradiční disciplínou, 
s  níž se běžně žáci při hodinách 

tělesné výchovy nesetkávají, byl 
překážkový běh. Žáci neabsolvo-
vali skutečné závodní překážky, 
ale i na těch malých, cvičných si 
po instrukcích trenérek vyzkou-
šeli techniku přeskoků. Poslední 
disciplínou byly divácky atraktiv-
ní štafety, jimž předcházel nácvik 
předávek.

Na závěr obdrželi všichni žáci 
účastnický list, náramky a placky 
s  nápisem JSEm AtLEt od leh-
koatletického svazu.

Podzimní soustředění žáků 
sportovních tříd pokračovalo 
v pátek 11. 10. tentokrát se zamě-
řením na orientační běh pro žáky 
6. ročníku. Akci připravila paní 
učitelka Jana Hudečková, za pod-
pory paní Romany Roučkové 
a Václava Jakše. První cvičná část 
byla vytýčena v  okolí budov zš 
tgm a  další vedla v  prostoru 
sportovního areálu Vodník. Jed-
notlivci běželi podle mapy a pos- 
tupně si zaevidovali 10 orientač-
ních bodů.

Orientační běh určitě patří 
k  zajímavým sportům. Pomáhá 
žákům vyznat se v mapách i v pří-
rodě a podporuje všestranné do-
vednosti účastníků. Cílem dne 
bylo absolvovat všechna stanoviš-
tě trati, dobře se orientovat a ne-
ztratit se. Vyhráli všichni.

Dagmar Rückerová


