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Talent okresu Prachatice
Den 20. listopadu 2012 proběhlo v Národním domě v Prachaticích vyhlášení Talentu okresu Prachatice, jež zorganizoval odbor
kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ Prachatice. Do této ankety zasílají své nominace základní
školy, střední školy a základní
umělecké školy sídlící v našem
okrese. Nominace probíhá ve dvou
věkových kategoriích – 12 – 15 let,
16 – 19 let za umístění v 5 hodnocených oblastech, a to umělecká,
sportovní, humanitní, technická
a přírodovědná. Všichni nominovaní žáci a studenti byli představeni a obdrželi pamětní list a dárkové
předměty od pořadatele. Ocenění
Talent okresu získala zhruba polovina nominovaných.
Ze Základní školy T. G. Masaryka byl oceněn Dominik Klement v kategorii sportovní za 2.
místo v závodě MČR ve sprintu
volnou technikou, 3. místo klasickou technikou, 3. místo v celkovém hodnocení Českého poháru
v běhu na lyžích a za další umístění ve štafetách.
Dalším oceněným v kategorii
sportovní je Ondřej Mánek za 1.
místo v závodu klasickou technikou ve finále soutěže Hledáme
nové talenty, 2. místo téže soutěže
volnou technikou a 1. místo krajského finále v běhu na lyžích a za
další umístění v doplňkových sportech.
V kategorii umělecké získala
ocenění Zuzana Kubíčková za 2.
místo v okresním kole soutěže
v recitaci a postup do krajského
kola, za 2. místo v okresním kole
sólového zpěvu ZUŠ, 2. místo
v soutěži MČR v mažoretkovém
sportu s náčiním POM a další výsledky.
Oceněným žákům a studentům

předávali ceny starosta města Prachatice a místostarosta města Vimperk, v doprovodném programu
vystupovali žáci Základní umělecké školy Prachatice.
Všem nominovaným a oceněným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů i v dalším období.
Dagmar Rückerová
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Vánoční přání

Rozsvícení vánočního stromečku
zakončil nádherný ohňostroj.
Foto: J. Tláskal

Křesťanské Vánoce jsou oslavami narození Ježíše Krista, svátky
naplněné láskou, mírem a nadějí.
Vánoce mohou být i časem odpuštění. Zkusme si proto vedle pečení
cukroví, zdobení stromečku a odpočívání najít také chvíli na to,
abychom odpustili těm, kteří nám
ublížili, a aby se i každému z nás
dostalo odpuštění od těch, kterým
jsme ublížili my. O Vánocích otevíráme svá srdce a pomáháme těm,
kteří naši pomoc potřebují. Dobré
zdraví totiž není pro každého sa-
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mozřejmostí, ale vroucím přáním.
Nádherný vánoční čas jsou především společně strávené dny
v kruhu našich nejbližších, kdy se
vzájemně obdarováváme. Přeji
všem žákům, pedagogům, správním zaměstnancům a rodičům
klidné a pohodové Vánoce, radost
z vánočních dárků a do nového
roku pevné zdraví, rodinnou pohodu, příjemné pracovní prostředí
a štěstí v osobním i pracovním životě.
Dagmar Rückerová

Informace o školním roce
2012/2013
V letošním školním roce naši
školu navštěvuje 369 žáků, z nich
je 289 žáků místních a 78 jich dojíždí z okolních obcí ( Svatá Maří
24, Horní Vltavice 17, Strážný 10,
Kubova Huť 3, Buk 2, Bohumilice
2, Prachatice 2, Zdíkov 2, Čkyně 2,
Lenora 2, Kvilda 2, Vodňany 1,
Záblatí 1, Šumavské Hoštice 1, Zálezly 1, Lčovice 1, Bošice 1, Kašperské Hory 1, Stožec 1, Husinec
1, Strážov 1). Na škole máme 18
tříd.
Všichni žáci se vyučují podle
Školního vzdělávacího programu
ZŠ T. G. Masaryka Vimperk, podle
kterého máme zavedenu výuku anglického jazyka od 1. třídy. Od 6.
třídy si žáci vybírají z nabídky volitelných předmětů, kterými jsou
konverzace z cizího jazyka a tělesná výchova, od 7. ročníku přistupuje kromě těchto předmětů
nabídka dalších volitelných předmětů – 2. cizí jazyk, domácnost
a informatika.

Mimo tyto volitelné předměty,
které jsou povinné, mají žáci možnost zapojit se do kroužků na škole. V letošním roce byly otevřeny
tyto kroužky: sportovní kroužek,
mažoretky, volejbal, basketbal,
skiraple, dramatický kroužek, pěvecký kroužek, dovedné ruce ,
kroužek ruského jazyka a nepovinný předmět náboženství .
Od 6. ročníku se žáci mohou
přihlásit do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, kdy se věnují
dalším sportovním aktivitám jako
je běžecké lyžování, snowboarding, lední hokej, fotbal, mažoretky a mají v učebním plánu týdně
čtyři hodiny tělesné výchovy.
Naši žáci již tradičně dosahují
v oblasti sportovní velmi dobrých
výsledků a vyhrávají v různých
sportovních soutěžích na okresní ,
krajské a někdy i republikové
úrovni.

Rada rodičů

2.086 Kč, ozvučení na vánoční
slavnosti 390 Kč, ceny (soutěže)
7.035 Kč a exkurze, výlety 4.080
Kč.
Rada rodičů má nyní před sebou
přípravu jedné z nejdůležitějších
akcí a to je ples mažoretek a dechovky. Datum máme stanoven na
6. dubna 2013, ples se bude konat
tradičně v Cihelně ve Vimperku.
Jelikož se jedná o ples, který je oblíbený, a to nejen rodiči, věříme, že
se rádi zúčastníte.
Poslední akcí, kterou jsme pomáhali pořádat, bylo „Rozsvícení
vánočního stromečku“ na druhou
adventní neděli. Jsme rádi, že jste
se s námi zastavili v předvánočním
shonu, podívali se na to, co se naše
děti za pomoci pedagogů naučily,
event. jste si zazpívali vánoční koledy a ocenili ohňostroj, na který
Rada rodičů také přispívala.
Dovoluji si Vám, jménem našeho sdružení, popřát příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší
do nového roku.
Helena Váchová

Je čas adventu a přípravy na vánoční svátky, přesto bychom Vás
rádi informovali o tom, co se děje
v Radě rodičů při Základní škole
T.G.Masaryka ve Vimperku.
V první řadě bych chtěla poděkovat dosavadní předsedkyni Rady
rodičů Ing. Blance Jančové za
dlouholetou práci, neboť se rozhodla, že už dále nebude působit
v našem sdružení. Novou předsedkyní byla zvolena Helena Váchová.
Zastoupení v radě nemají rodiče
druhých a osmých tříd, proto bychom jejich spolupráci přivítali.
A protože se říká, že peníze
jsou až na prvním místě, tak nyní
trochu čísel. Asi jste zaregistrovali,
že částka příspěvku na žáka činí
120 Kč, takže zatím (neodevzdaly
2 třídy) bylo dosaženo částky
31.770 Kč. Výdaje činily 26.390
Kč, z čehož na dopravu (sport.
akce, soutěže, startovné) 12.799
Kč, dárky a pohoštění (pro 1.třídy)

Mgr. Dana Toušlová

Ze školní družiny
Do naší školní družiny se v letošním školním roce 2012- 2013
přihlásilo celkem 102 dětí, které
byly rozděleny do tří oddělení. Do
I. oddělení dochází 34 dětí pod vedením Aleny Iglerové. S malými
školáky zde střídavě vypomáhají
vychovatelka Bronislava Desatová
a pan učitel Jakš. II. oddělení vychovatelky Lenky Malíkové navštěvuje 35 žáků, III. oddělení s 33
dětmi ze třetích a čtvrtých tříd vede
vychovatelka Kateřina Vladyková,
která nastoupila do školní družiny
v září tohoto roku.
S dětmi jsme především využívali pěkného podzimního počasí
při míčových, pohybových a odpočinkových hrách na hřištích a na
pozemku školy. Již při obědě se
holky a kluci těšili, jak budou za
školou pod stromy jírovců hledat
a sbírat spadané kaštany pro lesní
zvířátka, na stavbu ozdobných výrobků, nebo jen tak pro radost.
Další velkou radostí pro děti
bylo osm nových koloběžek, dvě
jízdní kola a čtyři ochranné helmy,

Za školní družinu
Lenka Malíková

Adaptační kurz – 6. A a 6. B
Adaptační kurzy slouží ke stmelení skupiny jednotlivců a k posílení celého kolektivu.
Proto na tuto stmelovací akci
vyjely nově vzniklé třídní kolektivy 6. tříd ZŠ TGM Vimperk. Zázemí jim poskytla SŠ a JŠ Volyně.
Čtyřicet žáků spolu se svými
třídními učitelkami Mgr. Alžbětou
Rückerovou a Mgr. Janou Hudečkovou vyrazilo ve čtvrtek ráno vlakem do Volyně. Za příjemného
počasí zvládli žáci v průběhu celé-

Nebojte se střední školy
Ve dnech 18. a 19. září 2012 se
žáci devátých tříd zúčastnili projektu „Nebojte se střední školy.“
Tento projekt probíhal na SŠ a JŠ
Volyně.Žáci zde zažili čtyři vyučovací hodiny denně se středoškolskými profesory, aby měli představu, jak taková výuka na střední
škole probíhá. Nejvíce je asi zauja-

které zapůjčilo vedení města naší
škole. Na dopravním hřišti v parku
již tak jezdíme celkem na sedmnácti koloběžkách a dvou jízdních
kolech. Rodiče mohou sledovat
své ratolesti při zvládání dopravních situací nebo při závodech
o sladkou odměnu. Pro velký zájem dětí velmi často navštěvujeme
tělocvičnu, která sousedí s družinami. Děti se nejvíce vyžijí při odbíjené, florbalu, nebo trénují odvahu při zdolávání překážkové dráhy.
Každoročně při školní družině
aktivně pracuje kroužek dovedných rukou a pěvecký kroužek, letos v počtu 26 dětí.
Při všech těchto aktivitách děti
stále učíme kázni, vzájemnému
porozumění a úctě jeden k druhému. Věříme, že při vzájemné spolupráci s ostatními pedagogy a rodiči se nám vydaří i tento školní
rok.

ly hodiny cizích jazyků ruštiny
a angličtiny, které vyučují rodilí
mluvčí. Navštívili též místní učňovskou cukrářskou dílnu a cukrárnu. Aby jejich dvoudenní středoškolský život byl úplný a se
vším, co k němu patří, strávili zbytek dne a noc v domově mládeže.
Mgr. Helena Jíňová
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ho dne výlet k Andělíčku,kde si na
vrcholu zahráli několik her, sportovní utkání, prohlídku města. Večer ještě někteří využili možnosti
zahrát si na internátě stolní tenis
nebo navštívit posilovnu.
Druhý den obě třídy čekala prohlídka SŠ a JŠ a další sportovní
klání.
V odpoledních hodinách se
všichni v pořádku vrátili domů.
Mgr. Alžběta Rückerová

Environmentální výchova
na 1. stupni
Environmentální výchova znamená výchovu k odpovědnému
zacházení s životním prostředím.
Na naší škole je realizována
v předmětech člověk a jeho svět,
přírodověda, vlastivěda, průřezovými tématy v ostatních předmětech, celodenními projekty jako je
např. Den Země nebo prostřednictvím návštěv výstav či filmových
představeních Natur Vision aj. Přínosem jsou programy nabízené NP
CHKOŠ. Všechny třídy si vybraly
dva až tři s ohledem k probíranému učivu v jednotlivých ročnících.
Některé budou probíhat v učebně
Střediska environmentální výchovy, jiné pod širým nebem Šumavy.
Vzhledem k tomu, že se naši
žáci účastní výukových programů
Středisek environmentální výchovy, dostali naši prvňáčci od našeho

Vzdělání a řemeslo

partnera Správy NP CHKO Šumava speciální sešity. Prostřednictvím
těchto sešitů mohou také poutavou
formou poznávat šumavskou přírodu, je v nich prezentován jak Národní park Šumava obecně, tak
i zdejší fauna, jako je rys, vydra,
puštík a motýli.
Dalším zpestřením a doplněním
výuky je přírodovědná soutěž „
Národní park ve školních lavicích“, která byla letos rozšířena
o kategorii II. stupeň základní školy. Do soutěže se přihlásila celá
naše škola. I. kolo se uskuteční přímo na naší škole, kde děti budou
vyplňovat pracovní listy s otázkami pro jednotlivé kategorie a tři
nejlepší soutěžící z každé kategorie postoupí do II. kola, které se
uskuteční v SEV Kašperské Hory.
Mgr. Iva Karasová

Dne 21. listopadu navštívili žáci
8. a 9. ročníků naší školy výstavu
Vzdělání a řemeslo v areálu výstaviště v Českých Budějovicích. Tato
akce je pořádána pro žáky vycházející ze základní školy. Prezentují
se zde střední školy, střední odborná učiliště nejen z jihočeského regionu, ale z celé České republiky.
V letošním roce se zde objevily
i školy z Německa a Rakouska.

Žáci mají možnost informovat se
na učební plány, zájmové útvary,
ale i na ubytování na internátu. Odpovědi mohou získat od učitelů,
výchovných poradců, ale i od žáků
daných škol. V letošním roce se
zúčastnilo celkem 65 žáků, většina
byla s nabídkou škol spokojena.
Už se těšíme na příští rok.
výchovný poradce
Mgr. Martin Procházka

Informace výchovného poradce
V letošním školním roce si mohou vycházející žáci podat 2 přihlášky na střední školu. Na školy
a učební obory, kde se konají talentové zkoušky, museli žáci podat
přihlášku do 30. 11. 2012. Tuto
přihlášku odevzdalo celkem 9
žáků. Nejvíce zájemců je o sportovní gymnázium ve Vimperku.
Ostatní žáci, kteří budou podávat
přihlášku na střední školu nebo
učiliště bez talentové zkoušky,
musí přihlášku do školy doručit do
15. 3. 2013.
Od začátku školního roku navštívili žáci 9. ročníků Gymnázium ve Vimperku, Střední školu

Nerudova Vimperk a v rámci předmětu svět práce navštěvují naši
školu zástupci škol z celého jihočeského regionu. Informují žáky
o studijních i učebních oborech,
snaží se je získat pro studium na
své škole.
Dne 14. 11. 2012 se konala
schůzka rodičů vycházejících
žáků, kde byli informováni o počtu
přihlášek, způsobu vyplňování přihlášek a o potvrzení nástupu na
střední školu po přijetí odevzdáním zápisového lístku.
Mgr. Martin Procházka
výchovný poradce

Charitativní vystoupení mažoretek
Klapeto

Škola nanečisto
Jedním z osvědčených projektů
naší školy je Škola nanečisto. Každoročně probíhají vzájemná setkání dětí z mateřských škol, žáků
prvních tříd a pedagogů z 1. stupně
základní školy. Cílem setkání je
přiblížit budoucím školákům prostředí školy, seznámit se s budoucími kamarády a pedagogy, připravit se na zápis do školy.
První setkání máme letos již za
sebou. Při prosincových návštěvách děti z mateřských škol navští-

vily žáky prvních tříd, vyzkoušely
si, jaké je to sedět ve školní lavici,
vypracovaly za pomoci školáků
vánoční úkoly a zhlédly pohádku
Královna Koloběžka, kterou pod
vedením paní učitelky Ivy Karasové zahráli členové Dramaťáku.
Další setkání se uskuteční v lednu – první bude plné her, zpěvu
a cvičení, druhé je přípravou na zápis do školy. V dubnu si prohlédnou budovu školy 1. máje a v květnu proběhne slavnostní pasování
na žáky ZŠ TGM.
Mgr. Dagmar Daňková

Výtvarná soutěž MÁME RÁDI ZVÍŘATA
– 5. ročník
Každým rokem se v měsíci září
uskutečňuje filmový festival NATUR VISION. Souběžně s ním
probíhá výtvarná soutěž na téma
Máme rádi zvířata. Žáci různých
škol malují obrázky a odborná porota vybírá 40 nejlepších prací,
které bývají vystaveny v MěKS.

Ze třídy III.A se podařilo dostat do
vybrané čtyřicítky hned 4 žákům:
Petru Podskalskému, Ester Štěchové, Elišce Vrajíkové a Lucii Eignerové. Úspěšným malířům ještě jednou blahopřejeme.
Mgr. Dana Kubíčková

V sobotu 8. 9. 2012 a 15. 9.
2012 pochodovaly vimperské mažoretky na dvou akcích, které měly
jedno společné.Byly pro dobrou
věc. První sobotu v září podpořil
soubor svým vystoupením bene-

fiční akci, kterou pořádala Oblastní
charita Vimperk na náměstí v Prachaticích. Další sobotu zpestřila
děvčata Běh pro Paraple na Vodníku.
Mgr. Alžběta Rückerová

Košícek

20. 11. – multikino Č. Budějovice
– 8. A, 7. A, 7. B
20. 11. – vyhlášení Talentu okresu
Prachatice
21. 11. – exkurze Vzdělání a řemeslo – 8. + 9. třídy
4. 12. – exkurze sklářská huť Vimperk – 6. A
5. 12. – Mikuláš se svou družinou
– třídy 1. stupně
9. 12. – rozsvícení vánočního
stromku – 2. adventní neděle

17. 9. – exkurze Soumarský most
– 5. A, 5. B
19. 9. – Natur Vision
Besedy s Policící ČR – třídy 1.
stupně
Plavání – 3. a 4. třídy
Přespolní běh – žáci 6. – 9. tříd
12. 10. – výstava chovatelů – 1. –
4. třídy
17. 10. – film Síla lidskosti- 8. + 9.
třídy
florbal – žáci 2. stupně
pracovní dílny – DDM – žáci 1.
stupně
9. 11. – přednáška k 1. světové válce – 8. + 9. třídy
9. 11. – Den veteránů – 5. třídy
15. 11. – multikino Plzeň – 6. B,
8. B
Programy NP Šumava – třídy
1. stupně
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Kyberšikana

Poděkování

Je druh šikany, který využívá
elektronické prostředky jako jsou
mobilní telegony, e-maily, pagery,
internet, blogy a podobně. Řada
jejích projevů může spadat do oblasti kriminálních činů. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání oběžujících, urážejících či
útočných mailů a SMS, vytváření stránek a blogů zesměšňujících ostatní. Popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování
klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího
následného rozeslání známým
dotyčného, popřípadě vystavení
na internetu. Zejména tato forma
šikany může být extrémně nebezpečná, zvláště pokud se spojí s nějakou velmi ponižující situací, takovéto zveřejnění ponižujících
materiálů pro obrovské množství
lidí (které nejde vzít zpět) mnohonásobně zvyšuje utrpení a trauma
oběti, což na ni může mít extrémně
neblahý dopad.
Zodpovědnost za to co nezletilé děti uveřejňují na sociálních
sítích nesou rodiče. Přístup k sociálním sítím mají povolený děti
starší 13 let.
Pro bezpečí na internetu stačí
dodržet jen pár důležitých a jednoduchých rad.

Zásady bezpečného internetu:
Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem na druhé straně
Neposílej nikomu, koho neznáš
svou fotografii a už vůbec ne intimní. Svou intimní fotku neposílej
ani kamarádovi nebo kamarádce
nikdy nevíš, co s ní může někdy
udělat.
Udržuj hesla v tajnosti, nesděluje ani blízkému kamarádovi.
Nikdy neodpovídej na neslušné,
hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. Ignoruj je.
Nedomlouvej si schůzku přes
internet, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje,
opusť webovou stránku.
Svěř se dospělému, pokud tě
stránky nebo něčí vzkazy uvedou
do rozpaků, nebo tě vyděsí.
Nevěř každé informaci, kterou
na internetu získáš.
Nedej šanci virům. Neotevírej
přílohu zprávy, která přišla z neznáme adresy.
Když se s někým nechceš bavit,
nebav se.
Neboj se svěřit, rodičům, učitelům, kamarádům a neváhej s řešením problému.
Mgr. Vladislava Lehečková

Vítání občánků

mi recitacemi a zpěvem přispěli
k slavnostní náladě maminek, tatínků i ostatních přítomných. Našim milým miminkám přejeme
krásný život plný radosti.

Dramaťáci opět vítali naše nově
narozené občánky. V říjnu letošního roku se členové Dramaťáku čtyřikrát postarali o kulturní program
v obřadní síni MěÚ Vimperk a svý-

Dramaťáci

DDM VIMPERK – náhrdelník
V tomto školním roce žáci 1.
stupně opět využili bohatou nabídku výukových programů DDM
Vimperk. Pedagog volného času
paní Eva Kubišová letos pro děti
připravila několik pracovních dílniček. Zatím největší ohlas měla
výroba náhrdelníku z dřevěných
korálků, který si děti ze 2., 3. a 4.

ročníku vlastnoručně namalovaly
a navlékly. Všechny dílničky byly
velmi pěkně a pečlivě připravené.
Děti si odnesly domů nádherný výrobek. Za pěkně připravený program děkujeme.
Za 2., 3. 4. ročník
Mgr. Mondlová M.

Základní škola T. G. Masaryka
Vimperk děkuje oddělení Policie
České republiky ve Vimperku za
spolupráci. V průběhu měsíců září
a října besedovala praporčík Jiřina
Vrtílková na prevenci kriminality
ve třídách naší základní školy.
Její besedy byly zaměřeny na
činnosti, kterých se mnohdy už
žáci 1. stupně základní školy dopouštějí a které většinou považují
za běžnou normu chování. Jejich
postoj vyplývá často z poměrů rodinného zázemí, takže se úkolů
výchovy a vytváření postojů ke
vzájemnému soužití i vztahu k majetku musí ujmout škola. Paní Vrtílková vedla besedy v duchu přátelské, ale na druhé straně nekompromisní a jasné atmosféry, přiměřenou formou k věku dětí vysvětlovala zákonné normy i možné následky chování jednotlivce, které
v souladu se zákony nejsou.
Besedy v 1. ročníku nesly podti-

tul Vím, co smím? Ve 2. ročníku
byly zaměřeny na Ajaxův zápisník
a vlastní bezpečnost, besedy ve 3.
a 4. ročníku se kromě bezpečnosti
věnovaly také dopravní výchově.
Poděkování patří také Městské
policii Vimperk, která již tradičně
připravila besedy zaměřené na
bezpečný pohyb dětí na silnicích
a přechodech, při kterých nechyběla praktická část přímo v terénu.
Vrchní strážník Daniel Ziemba navštívil žáky v 1. až 4. ročnících. Při
této návštěvě poučil žáky 1. stupně
ZŠ o chování mimo školu, o následcích napadání druhých a tím
o omezování osobní svobody, poučil děti také o tom, jak se chovat
v případě, že je někdo napadá či
obtěžuje. Beseda obdobného charakteru proběhla i se žáky třídy
6. B, kde se vzdělávají nejen vimperští žáci, ale také žáci ze spádové
oblasti naší školy.
Mgr. Dagmar Rückerová,
ředitelka ZŠ TGM Vimperk

Stonožka – hnutí „Na vlastních nohou“
Mnoho let naše škola přispívá
charitativnímu sdružení Stonožka
aneb hnutí Na vlastních nohou. Založila jej paní Běla Jensen. Děti
namalují vánoční blahopřání
a z prodeje těchto přání financuje hnutí školní potřeby pro děti
v těch zemích, kde je to nejvíc za-

potřebí. Letos se do malování zapojili žáci sedmých tříd a namalovali velmi hezké obrázky. Všichni
doufáme, že všechny vybrané a odeslané novoročenky pomohou tam, kde je potřeba.
Margit Řeřichová

Školní mléko a Ovoce do škol
I v letošním školním roce se zapojila naše škola I. stupeň (1. – 4.
roč.) k pravidelnému odebírání
mléčných výrobků od firmy Laktea. Během roku budeme střídat
ochucené a neochucené mléko,
dva druhy jogurtů, dva druhy smetanových krémů a ovocné jogurtové mléko. Cena výrobků je dotovaná státem
mléko neochucené
4,00 Kč
mléko ochucené
5,00 Kč
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jogurt
4,00 Kč
smetanový krém
5,00 Kč
jogurtový nápoj ovocný 7,00 Kč
Opět také probíhá projekt Ovoce do škol. Jde o projekt EU a ČR.
Poskytuje všem dětem prvého
stupně zdarma produkty – ovoce,
ovocné šťávy. Projekt zajišťuje též
firma Laktea a dodává produkty do
naší školy asi dvakrát do měsíce.
Mgr. Jitka Ondřejová

Mikulášská besídka

Podzim vešel
do školní družiny
Krásné počasí letošního podzimu umožnilo, aby děti ze školní
družiny v zájmové a odpočinkové
činnosti využily všeho, co jsme
mohli nabídnout. Sběr kaštanů pro
zvířata na zimu, sběr krásných, barevných javorových listů na lepení
a navlékání. Dvě nová kola a osm
koloběžek obohatily odpolední
program na dopravním hřišti u školy v parku. Další vyžití po pobytu
venku měly děti v tělocvičně – míčové hry, florbal a překážkové dráhy.

Během roku vychovatelé školní
družiny organizují mezi žáky sběr
léčivých rostlin, pomerančové a citronové kůry. Největší množství
bylin nasbíral a nasušil Jiří Kobr
z 6. A a Adéla Nováková ze 7. A.
I všem ostatním, kteří se snažili
nasušit i menší množství léčivých
rostlin moc děkujeme a přejeme
krásné a veselé Vánoce.

Návštěva Plzně se nám velmi
líbila. Z  filmu jsme byli nadšeni.
Určitě bychom tuto akci rádi zopakovali. Třeba příští rok.
Děkujeme našim učitelkám za
to, že akci uspořádaly a že zrovna
nás vzaly s sebou.
Petra Piklová 8.B

Dramaťák

Čtvrteční termín jsme posouvali, je
velmi obtížné najít termín, který
by vyhovoval všem zájemcům.
Některým dětem jsme bohužel nemohli vyjít vstříc.
Doufám, že vlastní tvořivost
Dramaťáků se stane zdrojem, z něhož budou celý život čerpat uspokojení.
Iva Karasová, vedoucí kroužku

Doubravka Höhneová, 9.A

V letošním školním roce bude
dramatická výchova probíhat
v rámci zájmového kroužku. Změnila se forma, ve které bude dramatická výchova uplatňována, ale nezměnil se obsah. Dále si děti budou
osvojovat vědomosti a dovednosti
dramatické, divadelní, recitační,
řečové, pohybové, osobnostně sociální aj. Do kroužku se přihlásilo
30 žáků, kteří byli rozděleni do tří
skupin. Pondělí 12,30 – 13,30 hod.
prvňáci a druháci. Pondělí 13,30 –
14,30 hod. třeťáci a čtvrťáci. Čtvrtek 13,30 – 14,30 hod. páťáci.

Plavecký kurz na 1. stupni

Multikino Cinestar
v Českých Budějovicích
Dne 20. 11. se žáci ze sedmých
tříd a ze třídy 8. A podívali do multikina Cinestar v Českých Budějovicích, abychom zhlédli film Rozbřesk – 2. část. Doprovázel nás pan
učitel Toušl, pan učitel Hrůša
a paní učitelka Lehečková. Už kolem deváté hodiny na nás v kině
čekali s otevřenou náručí.
Hned po poučení o správném
chování v kině se všichni vrhli na
stánek s popcornem. Poté jsme se

Nezbedníci a zlobilové dostali
za vyučenou a hodní žáci sladkou
odměnu.

Alena Iglerová, vychovatelka
školní družiny

Návštěva Cinestaru v Plzni
Skupina žáků ze ZŠ TGM Vimperk se 15. 11. 2012 vydala s učitelkami A. Rückerovou a M. Koubovou, aby zhlédla film Let´dance
– Revolution v multikině Cinestar
v plzeňské Olympii.
Akce začala v 8 hodin ráno odjezdem od školy, v 10:30 jsme začali sledovat film, který trval cca
hodinu a půl, poté jsme se rozešli
na občerstvení. Po rozchodu jsme
nastoupili do autobusu a v 16:30
jsme již byli opět u naší školy. Tím
akce skončila.

Dne 5. 12. 2012 šly třídy 9.A
a 9.B dělat mikulášskou besídku
dětem na 1.stupni.
Dva Mikuláši si s sebou vzali 7
andílků a skoro celé peklo.

usadili v sále, který jsme měli sami
pro sebe, a film Rozbřesk začal.
Film byl velice napínavý, a proto
to uteklo jako voda a my najednou
uslyšeli zvonec nakonec. Své zážitky jsme si pověděli při cestě do
Vimperka.
Tato akce se nám velice líbila
a rádi bychom si ji všichni zopakovali.
Jana Hadová,
Michaela Willmannová – 8. A

V měsíci říjnu a listopadu se
jako každý školní rok konal plavecký kurz pro žáky třetích a čtvrtých ročníků. Zúčastnilo se jej
okolo 70 žáků naší školy. Plavecký
výcvik probíhal na plaveckém stadionu ve Volarech, kde každý týden děti zlepšovaly své plavecké
dovednosti. Celkem proběhlo 5
lekcí a na závěr každý žák obdržel

plavecké vysvědčení, případně
i diplom.
Jako pokračování kurzu je plánováno dalších 5 lekcí na jaro roku
2013. Zda se tato druhá část plaveckého výcviku bude konat, záleží na dostatečném počtu přihlášených žáků.
Mgr. Jana Frčková

Borová Lada - orientační běh
Ve středu 26. 9. 2012 se naše
škola zúčastnila orientačního
běhu.
V nejmenší kategorii 1. a 2. tříd
obsadila dvojice Bára Kučerová
a David Košnař 3. místo.V kate-
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gorii 3. a 4. tříd se nám dařilo.
Anežka Pavlásková se svým bráchou
Šimonem
vybojovali
1. místo.
Všem moc gratulujeme.
Petra Hrůšová

Kroužek lyžování
SKIRAPLE

Přespolní běh –
republikové finále

Dne 1. 10. 2012 jsme se od paní
učitelky Hudečkové dozvěděly, že
nás jako každý rok bude čekat
okresní kolo v přespolním běhu na
Vodníku. V úterý už okolo půl desáté ráno zazněl výstřel startovní
pistole a my se vydaly na trať dlouhou 1700 m. Už od začátku jsme
věděly, že naše šance na úspěch je
veliká. Vyhrály jsme a postoupily
tak do krajského kola.
To se konalo další týden 10. 10.
2012 v Jindřichově Hradci. Přestože do Hradce dorazila elita z celého kraje, také tam jsme opět suverénně zvítězily v pořadí: Tereza
Vostradovská 1. místo, Karolína
Daverná 2. místo, Pavla Nováková
3. místo, Marcela Kobrová 5. místo, Michala Willmannová 7. místo.
Tím jsme vyhrály postup do republikového finále.
Republika se konala 19. 10.
2012 v Hradci Králové, kam jsme
odjely pod vedením našeho trenéra
Zbyňka Pavláska a pana Vojtěcha
Huříka. Trať dlouhá 1500 m vedla
kolem zdejšího Stříbrného rybníka, to jsme však ani neměly tušení,
jak přesný to je název.
V naší kategorii běželo 85 závodnic, což bylo dohromady 15
nejlepších týmů z celé ČR. Při
slavnostním zahájení měl každý
kraj hostesku, která držela ceduli
s jeho názvem. Po zahájení jsme
měly půl hodiny na rozcvičení.
Start se neúprosně blížil. Zazněl

výstřel. Hned jsme se hnaly jak
splašené stádo bizonů. První, co
nás na trati čekalo, byl asfalt, následoval hluboký písek, v něm se
nám běželo těžce. Po nelehkém
písku následovala rovinka se skokem. Skok jsme zvládly a s pomocí našeho fun clubu jsme úspěšně
doběhly do cíle: Tereza Vostradovská 5. místo, Miroslava Chvalová
19. místo, Karolína Daverná 21.
místo, Pavla Nováková 26. místo,
Michala Willmannová 28. místo
a Marcela Kobrová 35. místo. Náš
výsledek sice stačil jen na druhé
místo, ale lítost nás rychle přešla
a netrpělivě jsme čekaly na slavnostní vyhlášení. Zbyněk už žhavil
svůj fotoaparát, aby nás mohl vyfotografovat.
Nejdříve vyhlašovali jednotlivce a pak týmy. Na třetím místě se
umístilo Nové Město na Moravě,
na druhém krásně stříbrném místě
se umístil Vimperk a na prvním
místě Jilemnice. Vyhrály jsme
krásný pohár a každá z nás dostala
medaili. Po vyhlášení nás čekala
dlouhá cesta domů, která překvapivě rychle uběhla, nestihly jsme ani
probrat všechny nové zážitky.
Okolo půl osmé večer jsme úspěšně dorazily do Vimperka, a rozešly
se do svých domovů.
T. Vostradovská, K. Daverná,
P. Nováková, M. Kobrová,
M. Willmannová a M. Chvalová,
žákyně ZŠ TGM Vimperk

Gladiátoři – hokejisté
V našich třídách z rozšířenou
výukou tělesné výchovy máme
gladiátory. Tak se totiž hokejistům
také říká. Kdo se přijde alespoň
občas podívat na zápas žákovské
ligy, jistě mi dá za pravdu.
Kluci hrají nejvyšší žákovskou
hokejovou soutěž v republice
a střetávají se s konkurencí z Českých Budějovic, Plzně a třeba Jindřichova Hradce. Deváťáci již válčí
v krajském přeboru dorostu. Jsem
rád, že si na všech frontách vedeme zdatně. Není to samozřejmost.
Trénujeme čtyřikrát týdně na ledě
a k tomu i mimo led. Náročná letní
příprava také nebyla k zahození.

V letošním školním roce se do
kroužku Skiraplé – lyžování, který
je přípravkou Sportovního střediska Ski klubu Šumava, přihlásilo
celkem 27dětí nejen z naší základní školy. Děti trénují ve dvou skupinách. První skupina jsou děti
z MŠ (předškoláci) a žáci prvního
ročníku a druhá tréninková skupina jsou děti ze druhého ročníku.
V podzimním období skiraplata
trénovala každé úterý, starší děti
i každý čtvrtek, v tělocvičně, na
hřišti naší základní školy a ve
Sportovním areálu Vodník pod vedením trenérek Evy Daverné
a Martiny Mondlové. Společně
s trenérkami se děti věnovaly rozvoji pohybových schopností, pohybovým hrám, základům atletiky,
gymnastiky, sportovních her,…..
V rámci úterních tréninků si zazávodily v seriálu běžeckých závodů
na Vodníku, pořádaných Ski klubem Šumava pod názvem SEM –
TAM, Běhu do vrchu na Vodníku,

Lyžařského krosu na Hajné Hoře
a běžeckého závodu Na Kuřidle ve
Strakonicích. O podzimních prázdninách se skiraplata zúčastnila víkendového soustředění na Kubově
Huti.
S první sněhovou vločkou začala skiraplata pravidelně trénovat
jízdu na lyžích na perfektně připravených uměle zasněžovaných tratích ve Sportovním areálu Vodník.
Při tréninku hrají hry, učí se základům běžeckého lyžování,…..
V zimní sezoně se děti v rámci tréninkové přípravy zúčastní lyžařských závodů v jihočeském regionu na Vodníku, Zadově, Kvildě,…
Vzkaz pro skiraplata:
Skol!
Hodně sněhových vloček, úspěchů a radosti z lyžování v této sezoně Vám přejí Vaše trenérky! ...a
samozřejmě skřítek boubínský!!!
Za Skiraplé a Ski klub Šumava
Mondlová M., Daverná E.

Kluci a holky, také rádi běháte venku, zažíváte
dobrodružství, hrajete hry s kamarády, jezdíte
rádi na kole, na kolečkových bruslích, prostě
sportujete? …?? Máte chuť poznat nové kamarády a naučit se něco nového? ...třeba jezdit na lyžích ? Tak neváhejte a přijďte mezi nás ! Budeme
se na Vás těšit !

Plavecké závody
Dne 7. 11. 2012 se vybraní zástupci z 2. stupně ZŠ TGM zúčastnili plaveckých závodů v Prachaticích.
Chlapci i děvčata nejprve odplavali závod jednotlivců ve své
zvolené disciplíně – prsa, znak,
motýlek, kraul. Poté následovaly
závody polohových štafet. Na závěr se plavaly šestičlenné štafety
volným způsobem.

Kromě toho, že si borci užívají
krásnou kolektivní hru, vede je hokej k překonávání fyzické námahy.
Skloubit náročnou přípravu se
školními povinnostmi je nutí ke
každodenní přesné organizaci času
a tím i ke kázni. (Někdy to sice
s tou kázní není úplně stopro, ale
jsou to správní kluci.)
Za podporu chci poděkovat vedení školy, která nám vychází maximálně vstříc a hlavně rodičům,
pro které je hokej jejich synů často
tvrdou řeholí.
Vydržme, pracujme a gladiátorům ave.
Karel Hrůša, jeden z trenérů
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Mladší žáci i žákyně vyhráli
soutěž družstev, starší žáci skončili
na druhém místě. Starší děvčata
vyhrála a vybojovala si tak postup
do krajského kola. To se uskutečnilo 28. 11. 2012.
Děkujeme paní učitelce Janě
Hudečkové, která nás motivovala
k našim plaveckým výkonům.
Pavla Nováková, Adéla Nováková,
Evelína Daverná, Mirka Chvalová

