Mažoretky Klapeto
Základní škola T. G. Masaryka Vimperk
1993 – 2013

Mistrovství ČR v mažoretkovém
sportu
Soutěže MČR se vimperské
mažoretky poprvé zúčastnily
v roce 1998, od té doby se staly
pravidelnými účastníky této soutěže.
V roce 2004 se ve Vimperku konalo poprvé Mistrovstí ČR, a to
kvalifikace. V roce 2013 pořádá
město Vimperk a ZŠ TGM Vimperk Finále MČR s náčiním POM.
Výsledky v soutěži POM
2013 – postup do finále – juniorky, postup na MS v Praze

Od roku 1990 pořádá Základní
škola T. G. Masaryka Vimperk
na závěr školního roku slavnost,
na které se svými vystoupeními
představují jednotlivé třídy, zájmové skupiny a kde jsou oceňováni
žáci s výbornými školními výsledky nebo úspěchy ve vědomostních
či zájmových soutěžích. Z důvodu
propagace školní slavnosti na závěr roku 1992/93 začala secvičovat
Dagmar Rückerová skupinu děvčat
v mažoretkovém duchu, ke spolupráci byl vyzván dechový orchestr
ZUŠ Vimperk pod vedením kapelníka Petra Staňka. Oba soubory
společně zvaly pochodem městskými ulicemi vimperské občany
k návštěvě školního představení.
Od následujícího školního roku
se začaly mažoretky pravidelně
scházet a navázaly tak na činnost
tanečního kroužku paní Heleny
Musilové, jehož součástí bylo mažoretkové vystoupení na zahájení
vimperského kulturního festivalu
Léto pod Boubínem.
Činnost souboru
Zpočátku byla činnost souboru
zaměřena především na pochod
za doprovodu dechového orchestru
ZUŠ Vimperk a oba soubory se
staly vyhledávanými tělesy v rámci regionu Vimpersko i celého Jihočeského kraje. Jednalo se především o vystoupení při státních
svátcích, při otevření obchodních
center, výročí podnikatelských
subjektů a obcí, sportovních utkání
a turnajů, hasičských soutěží, vystoupení na poutích, plesech
a školních akcích. Soubor mažoretek tehdy získal sponzory, nejprve
to byla firma Jonsered a poté
od roku 1997 firma Andreas STIHL, která své sponzorství souboru
ukončila v souvislosti se zrušením
lesnického učiliště ve Vimperku.
V prvním desetiletí své činnosti
vystupovaly mažoretky a dechový
orchestr mnohokrát v SRN, v roce
1999 se představily velkovévodské

rodině, vládě a diplomatickému
sboru v Lucembursku, v letovisku
Lido Adriano v Itálii, zúčastnily se
mezinárodního festivalu mládežnických orchestrů FIJO Cheb,
FEDO Štětí, mezinárodního hudebního festivalu v Kolíně, festivalu Děčín – Děčínsko, mažoretky
s dechovým orchestrem byly každoročními hosty výstavy HOBBY
v Českých Budějovicích.
Kromě skladeb na dechovou
hudbu vytvářely jednotlivé skupiny své choreografie na skladby populárního charakteru, na hudbu
z filmů nebo skladby beatové.
Klapeto
Tento název byl poprvé použit
při 5. výročí založení souboru mažoretek a symbolizoval jednak klapající podpatky mažoretkové obuvi a jednak klapající spolupráci
s dechovým orchestrem ZUŠ Vimperk. Novináři ho tehdy v tisku
uváděli jako název souboru, podobná situace se opakovala i při
10. výročí. Mažoretky začaly tento
název oficiálně používat od roku
2010.
Netradiční choreografie
Polonéza
Babičko, nauč mě charleston –
seniorky
New Village – seniorky a juniorky – s prapory
Přednosta stanice – premiéra
a zároveň derniéra na vlakovém
nádraží
Pretty Woman – kadetky
Polonéza – společně se členy
dechového orchestru
Hříšný tanec – seniorky
Tančíme s muzikálem – seniorky
Předtančení na maturitní ples
společně s maturanty – juniorky,
seniorky
Kankán – kadetky
Mravenci – kadetky
Půlnoční překvapení na plese
mažoretek a dechového orchestru

Některé výsledky v soutěži BAT
1998 – 2002 – postup do semifinále skupin
2004 – postup seniorek do finále, účast na ME Grand Prix Havířov
2005 – 2008 – postup skupin
do semifinále
2009 – 3. místo v semifinále
a postup do finále – juniorky

2010 – show program – postup
do finále, mix mini – postup do finále
2011 – postup všech tří skupin
souboru do finále
2012 – 2. místo v semifinále
a postup do finále – juniorky
2013 – postup do semifinále,
3. místo juniorky, postup do finále
Současnost
Počet mažoretek – 64. Vedoucí
skupin: Mgr. Dana Kubíčková –
2 skupiny kadetek, Mgr. Alžběta
Rückerová – juniorky, Mgr. Dagmar Rückerová – seniorky, přípravka
Práce v jednotlivých skupinách
mažoretek podporuje estetické cítění, rytmičnost, vede ke správnému držení těla a ke koordinaci pohybu v souladu s hudbou. Důležitou složkou je vzájemný kontakt,
přizpůsobení se jedna druhé, synchronnost pohybu a prostor pro
vlastní fantazii a tvořivost.
Mgr. Dagmar Rückerová

Mažoretky Klapeto – juniorky
Mažoretky Klapeto se letos
představily na několika plesech –
na maturitním plese SŠ Nerudova,
na plese města Vimperka, na plese
zahrádkářů a plese mažoretek
a dechovky. Mezitím ještě zpestřili programy několika akcí – např.
turnaj hokejistů, vystoupení při
vzpomínce na osvobození Vimperk, Den matek atd.
5. 5. začala našim mažoretkám
soutěžní sezóna. Tento den si
na kvalifikaci v Přešticích vybojovaly vimperské juniorky 2. místo
s náčiním baton ( hůlka) a 1. místo
s náčiním pom pom ( třásně).
S oběma choreografiemi soubor
postoupil do vyššího kola.
Semifinále s hůlkou absolvovala děvčata v Náchodě. V krásném
východočeském městečku 19. 5.
2013 získal tým čtrnácti děvčat 3.
místo a postoupil tak do finálového
kola soutěže.
Soutěž s pom pomy pokračovala rovnou kolem finálovým. Finále
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se uskutečnilo u nás doma ve Vimperku 8. – 9. 6. 2013. Děvčata
po 6. místě v defilé setrvala na 6.
místě i v choreografii a radovala se
z postupu na Mistrovství světa. Letos se mistrovství uskuteční v Praze na přelomu srpna a září.
Na finále s hůlkou vyjely mažoretky do Karviné. Finále se zde
uskutečnilo 15. – 16. 6. 2013. Juniorky zde po defilé i choreografii
uzavíraly elitní první desítku.
Soubor nebude zahálet ani přes
prázdniny. Bude trénovat a připravovat se na Mistrovství světa
a také vystoupí na několika akcích.
Mažoretky Klapeto Vimperk můžete vidět na pouti na Stachách,
ve Čkyni, na výročí hasičů ve Vacově atd.
Děkuji děvčatům za jejich velké
úsilí, rodičům za jejich toleranci
a trpělivost. A díky všem, co nám
drželi a drží palce!
Mgr. Alžběta Rückerová

K O LE M
OBČASNÍK

ŠKOLY

Škola nanečisto
Již desátým rokem pokračoval
úspěšný projekt Škola nanečisto.
V průběhu celého školního roku se
setkávaly děti z mateřských škol,
poznávaly paní učitelky a prostředí
základní školy. Ve čtvrtek 23. května 2013 byl slavnostním pasová-
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Slovo ředitelky
Milí deváťáci, na konci června
se školní lavice ZŠ TGM pro vás
stanou minulostí. Z vašich pedagogů i ostatních zaměstnanců školy
se stanou vaši spoluobčané, kteří
budou zpovzdálí sledovat, jak si
vedete. Minulostí by však neměly
být vztahy, které jste během školní
docházky navázali. V průběhu devíti let jste postupně nacházeli, co
vás spojuje s ostatními, vznikla tak
pouta, která budou přetrvávat
i do budoucnosti. Váš spolužák tak
navždy zůstane tím, s kým vás pojí
vzájemné vzpomínky na společně
strávené období. V povinném
vzdělávacím procesu vás učitelé
obohacovali základy různých
předmětů, vědních oborů i oborů
výchovného charakteru. Kromě
získávání znalostí a dovedností jste
si začali uvědomovat svou vlastní
sílu a svou vlastní hodnotu. Byli
jste nuceni efektivně se vypořádat
se stresem v situacích, které život
ve škole přináší, dokázali jste se
vypořádat více či méně úspěšně se
vzniklým konfliktem jak se spolužáky, tak s dospělými. Věřím, že
jste zažili i pocit hrdosti ve chvílích, kdy se vám dařilo ve školní
práci nebo sportovní a zájmové
činnosti. Sklidili jste pochvalu, vyrovnali jste se s kritikou vrstevníků
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i autorit. Stručně řečeno, odcházíte
od nás silnější a moudřejší.
Milí deváťáci, vaši životní cestu
sledují s velkou láskou i nadějí vaši
rodiče. Věří, že jste si zvolili studium, které vás baví a které vám přinese uspokojení i obživu. Dosáhli
jste svého cíle – ukončili jste základní vzdělávání a vybrali jste si
budoucí povolání. Tak ať se vám
daří přijímat životní výzvy s plnou
odpovědností za jejich uskutečnění
a ať jste schopni v dalším životě
nejen přijímat, ale také dávat!

ZŠ TGM Vimperk vás srdečně zve na

Školní slavnost
25.června 2013
od 14:30 průvod městem,
od 15:00 začátek slavnosti
Kde: hřiště u školy TGM

„Mějte velkou ctižádost,
moc toho neočekávejte
a buďte skromní!“
Jménem všech zaměstnanců
Základní školy T. G. Masaryka
Vimperk vám přejí pevné zdraví,
hodně štěstí v osobním i profesním
životě!

Program:
– vyhlášení premiantů
- rozloučení 9.tříd
- vystoupení jednotlivých tříd a zájmových útvarů školy

„K úspěchu vás nedovede
žádný výtah.
Musíte to vzít po schodech.“
Milí deváťáci, vejděte na schodiště vedoucí do světa dospělých!
Mgr. Dagmar Rückerová,
ředitelka ZŠ TGM Vimperk

ním na žáky 1. tříd ZŠ TGM letošní ročník ukončen.
Děkujeme všem rodičům a paním učitelkám z mateřských škol
za podporu a těšíme se na další
spolupráci. Prvňákům přejeme
krásné prázdniny a radostný vstup
do školy.
Mgr. Dagmar Daňková

Změny ŠVP
Od září 2013 dojde ve školním
vzdělávacím programu naší školy
k určitým změnám.
Škola se chce i nadále profilovat
především v oblasti sportovní, jazykové a zájmové činnosti, chceme také posílit výuku českého jazyka a matematiky. Proto jsme
zrušili některé volitelné předměty
a hodinovou dotaci jsme věnovali
na posílení cizích jazyků, tělesné
výchovy, českého jazyka a matematiky. Na 2. stupni dojede tedy
v našem ŠVP k těmto změnám:
• povinná výuka 2. cizího jazy-
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ka (německý jazyk) pro všechny
žáky školy – od 8. ročníku 3 hodiny týdně
• v 6. a 7. ročníku se budou
všichni žáci vyučovat anglický jazyk 4 hodiny týdně
• v 6. – 9. ročníku budou mít
všichni žáci týdně 3 hodiny tělesné
výchovy
• dojde k posílení hodin českého jazyka a matematiky v 7. ročníku
• žáci sportovní třídy se budou
moci zapojit do nepovinného předmětu tělesná výchova.
Mgr. Dana Toušlová

Matematické soutěže 2012/2013 Dějepisná olympiáda
V letošním roce se pořádaly
v naší škole tři významné matematické soutěže.
Nejmasovější je matematický
klokan, protože se jej zúčastní,
kromě prvňáků, všichni žáci naší
školy. Jedná se o poměrně náročnou soutěž, ve které se vybírá
z pěti možných odpovědí. Žáci
proto velice často nepočítají, ale
odpovědi tipují, což se zpravidla
nevyplácí, protože za špatnou odpověď se body odečítají. V letošním ročníku jsme zaznamenali výrazný výsledek u Lucie Vrtilkové
ze 3. A, která se svým výsledkem
zařadila na třetí místo v rámci
okresu Prachatice.
Druhou soutěží byla Pythagoriáda, která je organizována pro
žáky 5. – 8. tříd. Zúčastnilo se jí
celkem 64 našich žáků a do okresního kola postoupili pouze žáci
z 5. tříd, Kovalčík Adam, Matoušek Václav, Praisler Adam, Chalupa Jakub a Filip Trojan, a z 6. tříd

Frček Zdeněk a Hodoušková Veronika. Velice pěkného výsledku
v okrese zaznamenal Adam Kovařík, protože se umístnil na 4. místě.
Třetí soutěží je matematická
olympiáda, kde byla účast našich
žáků nejmenší. Přesto do okresního kola postoupilo celkem celkem
9 žáků z pátých tříd (Frýdek Jan,
Kovalčík Adam, Kovalčíková Andrea, Smolová Hana , Fendrichová
Petra, Sichingerová Eliška,Hrubá
Klára, Bauerová Adriana a Krejčí
Jan ) a čtyři žáci ze sedmých tříd
(Kysilová Karina, Daverná Evelína, Chval Zdeněk a Nováková
Adéla). Postup do okresu v této
náročné soutěži je úspěch. Úspěšným řešitelem v okresním kole byl
Zdeněk Chval.
Gratulujeme všem úspěšným
matematikům a přejeme jim neutuchající zájem o tuto zajímavou
a dnes i lukrativní disciplínu.
Mgr. Jiří Toušl

Olympiáda z českého jazyka
V lednu proběhlo školní kolo
Olympiády z českého jazyka. Celkem se do soutěže zapojilo 32 žáků
8. a 9. tříd a nejlepší výsledky dosáhla Pavla Eliášová z 9. A, která
se také zúčstnila okresního kola,
kde obsadila krásné 4. místo. Na 2.

místě byla ve školním kole
Doubravka Höhneová (9. A) a Michala Czerwenková (9. B), 3. místo
získala Lenka Doulová (9. A)
a Monika Vincíková (9. B).
Mgr. Dana Toušlová

Úspěchy naší školy ve zpěvu
Okrskové kolo ve zpěvu se
v DDM ve Vimperku konalo 26. 3.
2013. Naši žáci byli za své výkony
ohodnoceni takto:
0. kategorie: Matěj Štufka –
čestné uznání, Nella Pflanzerová –
3. místo, Natálie Uhříčková –
3. místo
1. kategorie: Kateřina Vaňková
– 1. místo – postup do okresního
kola; Jakub Chalupa – 1. místo –
postup do okresního kola; Klára
Kukačková – 3. místo
2. kategorie: Sára Becková –
3. místo
3. kategorie: Aneta Nová –
1. místo – postup do okresního

kola; Michaela Voldřichová – 3.
místo
Okresní kolo se uskutečnilo
v Prachaticích 24. 4. 2013. 1. kategorii vyhrála naše žákyně Kateřina
Vaňková a na 2. místě ve 3. kategorii se umístila Aneta Nová.
Kateřina Vaňková díky svému
vítězství postoupila do krajského
kola. Dne 7. 5. 2013 byla Katka se
svým repertoárem písní Na tom
bošileckým mostku a Teče voda,
teče zařazena do bronzového pásma. Krajské kolo pořádala ZUŠ
Bezdrevská v Českých Budějovicích.
Mgr. Alžběta Rückerová

Konverzační soutěž v německém jazyce
Dne 16. ledna 2013 se jako každý rok konala konverzační soutěž
v německém jazyce. Vzhledem
k tomu, že se němčina jako hlavní
cizí jazyk vyučuje už jen v 8. a 9.
ročnících, soutěžilo se pouze
v jedné katogorii II. A.
„Zašprechtit“ si přišlo celkem 8
žáků, kteří předvedli své znalosti
při popisu obrázků, konverzaci
na zadané téma a vyřešení vylosované situace.

Jejich výkony hodnotila porota
ve složení pí uč. Jíňová, Pánová
a Štěpánková.
Výsledky školního kola dopadly takto: 1. místo Jaromír Kříž
z 9. B, 2. místo Aneta Nová z 8. B
a 3. místo Stanislav Hrubý z 8. B.
První dvě místa postoupila
do okresního kola, které se konalo
13. 2. 2013 v Prachaticích. Zde se
Jaromír Kříž umístil na 4. a Aneta
Nová na 5.místě. Mgr. H. Jíňová

Výsledky Dějepisné olympiády: 1. Czerwenková Michala 9. B,
2. Dohnalová Eliiška 9. B, 3. Eliášová Pavla 9. A, 4. Höhneová
Doubravka 9. A, 5. Klement Dominik 9. A, 6. Matoušková Pavlína
9. A, 7. Kalivoda Tomáš 9. A, 8.
Vincíková Monika 9. B, 9. Budín-

ZŠ TGM na Mc Donald’s cupu 2013 Lyžaři běžci z naší školy mají

za sebou velice úspěšnější sezónu

ská Veronika 9. B, 10. Vostradovská Tereza 9. A.
Školního kola dějepisné olympiády na téma „Od pohanských
zvyků ke křesťanským tradicím“ se
zúčastnilo 32 žáků. Do okresního
kola postoupila Michala Czerwenková z 9. B.
Mgr. V. Lehečková

Recitační soutěže
Dětský přednes je důležitou
složkou literární výchovy a učí děti
kultivovanému mluvenému projevu, seznamuje je s literaturou, rozvíjí kulturní rozhled a tříbí jejich
estetický vkus.
Školní kola recitační soutěže 1.
a 2. stupně proběhla 6. března
2013. Zúčastnilo se jich 58 žáků,
kteří předvedli velmi pěkné výkony. Poroty vyhodnotily recitace
dětí takto:
O.kategorie 1. tříd:
1. místo Adam Bartušek 1. A,
2. místo Tereza Czerwenková 1. B,
3. místo Jakub Steinbach 1.B
Ocenění poroty: Vendula Bartůšková 1. A, Martin Kučera 1. A,
Jeffrey Waltman 1. B
I. kategorie 2. a 3. tříd:
1. místo Nella Pflanzerová 2. A,
Lukáš Hříbal 2. A, 2.místo Lucie
Vrtilková 3. A, 3. místo Petr Podskalský 3. A
II. kategorie 4. a 5. tříd:
1. místo Zuzana Caisová 4. A,
2. místo Kateřina Vaňková 5. A,
3. místo David Kašpar 4. B
Ocenění poroty: Kateřina Havrdová 4. A, Alena Váchová 4. A,
Anna Marie Hanžlová 5. B
III. kategorie 6. a 7. tříd:
1. místo Veronika Hodoušková
6. B, 2. místo Kristýna Šupová
7. B, 3. místo Natálie Szwanczarová 6. B, Sára Štěchová 6. A
Čestné uznání porota: Ondřej
Hradil 6. A , Rostislav Frýdek 6. B
IV. kategorie 8. a 9. tříd:
1. místo Doubravka Höhneová

9. A, Tereza Vostradovská 9. A
Michala Czerwenková 9. B,
2. místo Pavlína Matoušková 9. B,
3. místo Lenka Doulová 9. A,
Aneta Novotná 9. B
Do dalšího kola postoupili: Nella Pflanzerová, Lukáš Hříbal, Lucie Vrtilková, Zuzana Caisová,
Kateřina Vaňková, Veronika Hodoušková, Kristýna Šupová, Doubravka Höhneová, Tereza Vostradovská, Michala Czerwenková.
Tito nejlepší recitátoři naší školy vzorně reprezentovali ZŠ TGM
v okresním kole soutěže „ Dětských recitátorů“ v Prachaticích,
které se konalo ve středu 20. března 2013. Z 64 soutěžících se pěti
našim žákyním podařilo dostat
mezi vyhodnocené: kategorie I.:
3. místo Nella Pflanzerová; kategorie II.: 3. místo Kateřina Vaňková; kategorie III.: 3. místo Veronika Hodoušková; kategorie IV.:
3. místo Michala Czerwenková,
4. místo Tereza Vostradovská
Děkujeme všem žákům a žákyním za pečlivě připravená vystoupení i všem paním učitelkám, které
jim v přípravě pomáhaly. Všichni
si zasluhují pochvalu za velmi pěkné recitační výkony.
Také děkujeme Janu Pichlerovi,
bývalému žáku a členu Dramaťáku, za inspirativní recitační vystoupení, kterým obohatil prvostupňové školní kolo.
Gratulujeme oceněným!
Mgr. Iva Karasová

Soutěž v anglickém jazyce 2012/2013
ŠKOLNÍ KOLO
Kategorie 5. ročník (16 žáků):
1. místo Josef Kadlec, Borová
Lada, 2. místo Kristýna Dolejší,
V. B a Barbora Váchová, V. A,
3. místo Kateřina Vaňková V. A
Kategorie I. A 6. a 7. ročník (17
žáků):
1. místo Petra Neužilová, VII.
B, 2. místo Karina Kysilová, VII.
B, 3. místo Zdeňka Korchová VII.
A, cena poroty Alice Grulichová,
VI. A
Kategorie II. A 8. a 9. ročník
(6 žáků):
1. místo Michala Czerwenková,
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IX. B, 2. místo Veronika Budínská,
IX. B, 3. místo Eliška Dohnalová
IX. B
OKRESNÍ KOLO
Kategorie I. A 6. a 7. ročník (22
žáků):
5. místo Karina Kysilová, VII.
B, 8. místo Petra Neužilová, VII. B
Kategorie II. A 8. a 9. ročník
(24 žáků)
2. místo Michala Czerwenková,
IX. B, 14. místo Veronika Budínská, IX. B
Mgr. Zuzana Vaňková

Měsíc květen byl ve znamení
fotbalu. 15. 5 a 22. 5. 2013 proběhl
na vimperském fotbalovém stadionu turnaj Mc Donald’s cup 2013
v kopané. V obou kategoriích jsme
měli své želízko v ohni.
Ve starší kategorii 4. – 5. tříd
kluci obsadili pěkné 4. místo
z dvanácti účastníků.
Mladší kluci z 1. – 3. tříd zabojovali a po výborných výkonech
postoupili do finále, kde po dramatickém boji a po penaltovém roz-

střelu prohráli se ZŠ Smetanova
a tak si odnesli krásné 2. místo.
Sestava: 4. – 5. tř. O. Červený,
M. Havlíček, P. Hrůša, J. Kováč,
D. Kašpar, V. Matoušek, D. Havel,
L. Uhříček.
1. – 3. tř. M. Matoušek, J. Zámek, P. Kubačka, J. Vavřík,
V. Dvořák, J.Paletář, R. Kliment,
L. Krejčí, T. Frýdek.
Klukům GRATULUJEME!
Děkujeme panu Červenému
za pomoc při turnaji. P. Hrůšová

SKIRAPLÉ – kroužek lyžování
Lyže, inline brusle, kolo, běh,
hry, fotbálek,..……..to všechno
baví děti, které chodí do kroužku
lyžování – Skiraplé, který je přípravkou sportovních tříd naší školy a Sportovního střediska Ski klubu Šumava. V letošním školním
roce se do kroužku přihlásilo celkem 25 dětí ve věku od 6 do 10 let
a to nejen z naší školy.
V podzimním období se děti –
„skiraplata“ scházela každé úterý
a čtvrtek v tělocvičně, na hřišti
naší základní školy nebo ve Sportovním areálu Vodník pod vedením
Evy Daverné a Martiny Mondlové.
Společně s trenérkami se děti věnovaly rozvoji pohybových schopností, pohybovým hrám, základům
atletiky, gymnastiky, sportovních
her,….. Na podzim se v rámci tréninků zúčastnily seriálu běžeckých
závodů na Vodníku, pořádaných
Ski klubem Šumava pod názvem
SEM – TAM, Běhu do vrchu Vodník, Lyžařského krosu na Hajné
Hoře a běžeckého závodu Na Kuřidle ve Strakonicích a absolvovaly, někteří možná úplně první, víkendové soustředění na Kubově
Huti.
Lyžování a sněhu si skiraplata
letos opravdu užila. S první sněhovou vločkou začaly děti pravidelně
trénovat na perfektně připravených
zpočátku uměle zasněžovaných,
později přírodně nasněžených tratích ve Sportovním areálu Vodník.
Svoji lyžařskou dovednost si děti
vyzkoušely také na závodech
na Kvildském pašerákovi, Šumavském minimaratonu na Kvildě

a na krajských přeborech na Vodníku a Zadově. Víkend před jarními prázdninami strávila „skiraplata“ na soustředění ve Středisku environmentální výchovy ve Stožci.
O sportování na soustředění nebyla nouze a poznávání přírody také
ne. Na Stožec se starší skupina
skiraplat vrátila ještě v dubnu, tentokrát s inline bruslemi na čtyřdenní soustředění. Výukové programy
„O rysovi“ a „Stopovaná s přírodovědnými úkoly“ byly součástí soustředění, které pro ně připravilo
stožecké SEV.
Na závěr sezony 2012/2013
byla všechna šikovná skiraplata,
která se aktivně zúčastňovala tréninků a závodů, oceněna na „Slavnostním závěrečném zhodnocení
lyžařské sezóny Ski klubu Šumava
a Skiraplé“, které se konalo v Penzionu Volyňka ve Vimperku.
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, kole a inline bruslích ?
Tak přijďte v září mezi nás ! Budeme se na Vás těšit!
Za Skiraplé a Ski klub Šumava
Mondlová M.
Vzkaz pro skiraplata:
Přejeme Vám hodně slunečných
prázdninových dnů, užijte si volna
a pohody….. a nezapomeňte
11. srpna se na Vás těšíme v Nové
Peci na soustředění!

Téměř dvacítka úspěšných lyžařů z druhého stupně a ještě větší
počet šikovných sportovců z prvního stupně naší školy mají za sebou vydařenou zimní sezónu
2012-13 pod hlavičkou Ski klubu
Šumava.
Ti nejmladší (1.a 2.třída) pilně
trénovali pod vedením Martiny
Mondlové v přípravce zvané Skiraplé. Úterní a čtvrteční odpoledne
patřilo na Vodníku právě této skupině a mnozí z nich již absolvovali
své první závody. Daleko důležitější je však jejich početná skupina, vysoká tréninková účast a chuť
do sportování.
O něco starší adepty lyžařského
umění (3.až 5.třída) měla na starosti Eva Jedličková a i zde zaznamenaly naše děti veliký pokrok
a první závodní úspěchy. Tato skupinka absolvovala v průběhu zimy
dvě soustředění na Kvildě a ti nejlepší z družstva též první republikové závody v Jablonci nad Nisou.
Tréninkové družstvo tvořili: Ondřej Červený, Lucka Eckertová, Vítek Fleisman, Karolínka Kortišová,
Pavel Kroupa, Valentýnka Obselková, Anežka Pavlásková, Šimon
Pavlásek a Matěj Tonkovič.
Žáci a žákyně druhého stupně
ZŠ TGM tvoří již tradičně základ
smíšeného družstva Ski klubu Šumava, které v letošní zimní sezóně
zvítězilo jak v soutěži staršího žactva tak v soutěži dorostu a stalo se

tak dvojnásobným mistrem ČR
v týmových soutěžích mládeže.
Tyto soutěže probíhají v průběhu
celé sezóny a pro družstvo boduje
dle umístění každý závodník, který
se umístí v závodě Českého poháru
do 25.místa. Do družstva dorostu
patřili žáci a žákyně 9A – Tomáš
Kalivoda (mistr ČR ze štafety),
Karolína Daverná (5.místo MČR
klasika), Tereza Vostradovská,
Pavla Nováková, Dominik Klement, David Novák a Marcela
Kobrová. Ti mladší z 6.,7. a 8.třídy
výrazně bodovali pro vítězné družstvo starších žáků. Z 8.A to byla
Míša Willmannová (6.místo MČR
klasicky), ze sedmé třídy to byla
velice početná skupinka výborných závodníků – Adélka Nováková (5.místo MČR skate, bronzová
ve štafetě), Jakub Švejda (14.místo
ČP), Josef Tischler, David Řehoř,
Mirka Chvalová, Evelínka Daverná, Daniel Červený a ze šesté třídy
toto družstvo doplnili Matěj Vachuta a Jirka Kobr.
Tolik krátké ohlédnutí za uplynulou sezónou v době, kdy už je
v plném proudu příprava na tu další.
O prázdninách nás čekají tři týdenní pobytové soustředění a pak
již bude za dveřmi sezóna 2013 až
2014.
Zbyněk Pavlásek,
vedoucí trenér SpS Vimperk

Lehkoatletická olympiáda mládeže
Dne 12. června 2013 proběhlo
v Prachaticích poslední atletické
zápolení letošní sezóny – olympiáda žáků a žákyň II. stupně. Ve velké konkurenci škol okresu Prachatice podávali žáci naší školy skvělé
výkony. Všechny přítomné zaujal
svým výkonem Lukáš Vančura
v běhu na 60 m časem 7:28, což je
dlouhodobý rekord olympiády
Ke zlaté medaili přidal 3. místo
ve skoku vysokém. Nejlepší účastnicí olympiády se stala Adéla Nováková, která získala 3 zlaté medaile, a to ve skoku dalekém, běhu
na 600 m a štafetě 4 x 60 m společně se S. Mikešovou, P. Neužilovou
a E. Davernou. Tereza Vostradov-

ská získala zlato v běhu na 800 m,
kde jí úspěšně sekundovala Michaela Willmannová, která získala
stříbro. Lukáš Škopek zvítězil
ve skoku vysokém výkonem
163 cm, Simona Mikešová zvítězila ve finále v běhu na 60 m.
Druhá místa obsadili Filip Topka v běhu na 60 m, Míša Vodřichová ve vrhu koulí a štafeta starších
dívek. Bronzové medaile přidali
Tomáš Kalivoda, Šimon Pek
a Marcela Kobrová.
Vítězům gratulujeme a všem
děkujeme za předvedené výkony
a vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jana Hudečková

Lyžařský kurz 2012 – 2013 Nové Hutě
V týdnu od 4. do 8. března 2013
proběhl na Nových Hutích lyžařský kurz žáků 7. tříd. Za velmi
dobrých sněhových podmínek třicítka dětí ze 7. tříd naší školy absolvovala náročnou výuku jízdy
na lyžích nebo snowboardu. Týden
na sněhu byl na lyžařských dovednostech dětí hodně znát. Kromě
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sněhových radostí ze sluncem prozářeného svahu si odnášely také
společenské prožitky dlouhých
zimních večerů a nocí.
Za sebe, instruktory Janu Hudečkovou, Jana Sovu a Karla Hrůšu mohu jen konstatovat, že nám
děti dělaly jen samou radost.
Josef Bejček, vedoucí kurzu

Hokejbal

Na jaře se naše týmy od prvních
do devátých tříd zúčastnili každoročního turnajeHOKEJBAL PROTI DROGÁM.
Družstva 1.-3. tříd, 4.5.třídy,
a družstvo 6. a 7. třídy postoupily
přes okresní a krajská kola do re-

publikového finále. Původní termíny vzaly díky povodním za své
a po vypsání nahradních jsme bohužel z časových a organizačních
důvodů účast nemohli potvrdit.
Snad nám příští rok počasí lépe
popřeje.
Karel Hrůša

Olympiáda 1. stupně
Dne 5. 6. 2013 proběhla v Prachaticích olympiáda v lehké atletice žáků 1. stupně. V konkurenci
čtrnácti škol prachatického okresu
se naši žáci neztratili. Nejúspěšnější byli Ondřej Červený a Natálka Uhříčková, kteří získali zlaté
medaile. Stříbro zdobilo Elišku
Preňkovou, Lucii Eignerovou

a Damiána Havla. Bronzové medaile přidali Natálie Uhříčková,
Martin Matoušek ve dvou disciplinách, David Kašpar a Klára Kukačková. Medailistům gratulujeme
a všem ostatním patří poděkování
za pěkné výkony.
Jana Hudečková a Petra Hrůšová

Pohár rozhlasu
Ve dnech 15. – 16. 5. 2013 jsme
se zúčastnili Poháru rozhlasu
v Prachaticích. Jedná se o závody
družstev v lehké atletice (skok daleký, skok vysoký, běh na 60 m ,
hod míčkem, pro starší žáky – vrh
koulí a běhy na dlouhou trať).
Zvítězili jsme v kategorii mladší žákyně (6. a 7. třída) a družstva
starších žáků i žákyň (8. a 9. třída)
si svým vítězstvím vybojovala postup do krajského kola, které se
koná 21. 5. 2013 v Táboře.
Některé vynikající výkony:
Mladší žákyně: Adéla Nováková – běh na 600 m – čas 1:51,7;
Lenka Horelicová – hod míčkem –
37,20 m; Mladší žáci: Šimon Pek
– skok vysoký – 140 cm; Starší žá-

kyně: Simona Mikešová – běh
na 60 m – 8,5 s; Karolína Daverná
– běh na 800 m – 2:35,4; Starší
žáci: Lukáš Vančura – běh na 60 m
– 7,3 s; Filip Topka – běh na 60 m
– 7,4 s; Lukáš Vančura – skok vysoký 67 cm
V Táboře se týmy mladších žákyň a starších žákyň umístily na
5. místě a tým starších žáků na
7. místě.
Svými výkony zazářili: Lukáš
Vančura (běh na 60 m), Karolína
Daverná (běh 800 m), Tereza Vostradovská běh 800 m).

Plavecký výcvik

Na všechny hodiny plavání
jsme jezdili do plaveckého bazénu
do Volar, kde s dětmi pracovaly
zkušené instruktorky plaveckého
výcviku. Všichni byli s plaveckým
výcvikem spokojeni a těšíme se
na další pokračování.

Ve školním roce 2012/2013 absolvovali žáci třetích tříd 11 výukových lekcí, žáci čtvrtých tříd
10 výukových lekcí a na přání rodičů jsme letos jezdili plavat
i s žáky prvních tříd, kteří absolvovali 5 úvodních plaveckých lekcí.

Spolupráce s NP Šumava

SK Snowriders
Sezóna 2012–2013

Děkuji všem za předvedené výkony, bez nikoho z vás by to nešlo.
Mgr. Jana Hudečková

Mgr.Dagmar Daňková

Sezóna 2012-2013 našeho klubu se vydařila. SK Snowriders
Vimperk, jako jediný klub v jihočeském kraji a co do počtu 3. v republice připravil pro své závodníky, členy, ale také pro neregistrované a ostatní sportující veřejnost
nabídku mnoha aktivit. Členové
sportovního střediska mládeže
a sportovního gymnázia se zaměřením na snowboarding pod patronátem SK Snowriders se zúčastnili
10 tréninkových soustředění a devíti závodů. Tréninková příprava
probíhala na suchu ve Vimperku
i na sněhu na Zadově nebo Kubově
Huti – trénovalo se 2x týdně /členové SG měli tréninky 4x/ a tréninky byly doplněny soustředěními: 3 letní – Schnalstal – ledovec,
Křišťanovický rybník a Adršpach–
kola, atletika, plavání, obratnost,
hry, 3 podzimní na ledovcích v Alpách/Hintertux/ a 6 zimních – Zadov, 2x Kubova Huť, Hochficht,
Dolní Morava a Dachstein, zaměřených na trénink jednotlivých
snowboardových disciplin, především snowboardcrossu. Úzce spolupracujeme s úsekem snowboardingu při Svazu lyžařů. Naši snowboarďáci reprezentovali nejenom
jižní Čechy, ale také republiku. Nejdůležitějšími akcemi této
sezóny byly evropská zimní olympiáda mládeže EYOWF v rumunském Brašově, kde naši republiku
reprezentovali 4 závodníci – Radek Vintr / místo/ , Michal Hanko/
/, Vendula Hopjáková /8./ a Petra
Hlávková/18./. Především v disciplině snowboardcross předvedli
solidní výsledky a byli v Rumunsku nejúspěšnější částí české výpravy. MSJ v tureckém Ezrumu se
zúčastnili Daniel Sýkora, Michal
Hanko a Vendula Hopjáková.
Na závodech evropského poháru
se prezentovali se střídavými úspěchy freestylisté Diana Augustinová
a Dominik Veselka. Na MR
ve snowboardcrossu velmi pěkného výsledku dosáhli Dan Sýkora –
1. místo v juniorské ktg. a Michal
Hanko 2. místem mezi seniory
a Aneta Zemanová 3...Na otevřených krajských přeborech se velmi
dobře prezentovali také ti „služebně“ mladší, kteří vždy stáli na stupních vítězů. Pochvalu však zaslouží i ti, kteří na medaile nedosáhli,
ale pravidelně trénovali a jezdili
na závody a soustředění. Věřím, že
se jejich úsilí časem zúročí.
Opět pokračujeme s prací se
snowboardovou přípravkou (Malí
hadi- děti od 1. do 5. třídy), kde
děcka absolvovala 1x až 2x týdně
tréninky na suchu i na sněhu. Ně-
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kteří však jezdili na Zadov i mimo
oficiální tréninky. Zúčastnili se
jednoho soustředění na Kubově
Huti a byly pro ně připraveny závody na sněhu. Během jediné sezóny zvládli základy ježdění a pokud u snowboardu vydrží, budou
určitě příslibem do budoucna.
Ve spolupráci s LA Zadov jsme
se podíleli na provozu snowparku.
Bylo uskutečněno několik brigád,
jak v zimě – příprava závodů, budování nájezdů, překážek, snowboardcrossové tratě, tak letních –
výroba a oprava beden a překážek
pro freestyle. V současné době se
připravuje jeho další rozšíření
a zkvalitnění. Zvlášť bych se chtěl
zmínit o vstřícnosti LA a Obce Kubova Huť při stavbě snowboardcrossové trati, přípravy závodu
ve snowboardcrossu a vytváření
dobrých tréninkových podmínek
pro děti, jako je stále se rozšiřující
snowpark a vstřícné ceny permanentek. Zázemí pro své tréninky
tady má především skupina SG,
ale i ostatní členové rádi využívají
toto středisko v rámci tréninků
a soustředění.
Výraznou měrou jsme se podíleli na organizaci a zabezpečení
republikového
finále
AŠSK
ve snbslalomu školní mládeže
a dalších 4 závodů.
Již delší dobu existuje úzká spolupráce mezi klubem SK Snowriders a Základní školou TGM
ve Vimperku, která dětem umožňuje systematickou a dlouhodobou
tréninkovou přípravu. I když jsou
tréninkové aktivity na bedrech klubu, je podpora ze strany vedení
školy důležitá.
Velmi dobře pokračuje také
spolupráce se SOŠE a Gymnáziem
ve Vimperku, kde doplňuje nosné
sporty běžeckého lyžování a horských kol.
Rozvíjí se užší spolupráce
s úsekem snowboardingu Svazu
lyžařů ČR, zvláště se snowboardcrossovou reprezentací.
Zvláštní a neméně důležitou kapitolou je manažerská práce. Touto
cestou musím poděkovat všem donátorům a příznivcům našeho
sportu, bez jejichž podpory by nebylo možné se dále rozvíjet.
Závěrem to nejdůležitější.
Snowboardové aktivity, které se
stále více dostávají do povědomí
veřejnosti jsou především dílem
obětavé práce všech činovníků našeho klubu, rodičů a trenérů, kterým za jejich práci patří velké poděkování.
Josef Bejček, předseda klubu

I letošní školní rok jsme využívali nabídky výukových programů
Střediska environmentální výchovy NP a CHKO Šumava. Každá
třída si mohla z aktuální nabídky
vybrat program odpovídající Rámcově vzdělávacímu plánu ZŠ, osnovám i věku dětí. Hravou formou
si žáci osvojovali nové poznatky

a vědomosti o přírodě, procvičovali své znalosti. Při výuce, ať už
v učebnách SEV nebo pod širým
nebem, pracovníci NP používali
řadu zajímavých pomůcek, omalovánek, pracovních listů či sešitů.
Děti si vyzkoušely výrobu papíru,
tvořily z vlny, vnímaly přírodu
všemi smysly, seznámily se se šumavskými skřítky např. Rašeliníčkem, seznámily se s pozoruhodným světem živočichů, poznaly
zákonitosti lesního království
a užily si spoustu her.
V rámci exkurzí nejedna třída
navštívila IS i v jiných částech Šumavy. Zážitky a poznatky si žáci
přivezli např. z Kašperských Hor,
Horské Kvildy nebo ze Stožce.
Všude se nám s velkou ochotou
věnovali všichni pracovníci NP
Šumava.
Mgr. Iva Karasová

Přírodovědná soutěž NP Šumava
Přírodovědná soutěž NP Šumava se jmenuje Národní park Šumava ve školních lavicích a je určena
pro ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií z regionu. Soutěž
organizují střediska enviromentální výchovy Správy NP a CHKO
Šumava. Žáci z 1. stupně ZŠ TGM
se jí letos zúčastnili již podruhé.
Kolo první se konalo ve školách, žáci 2. – 5. tříd vyplnili připravené soutěžní pracovní listy,
naše paní učitelky je podle daných
pravidel opravily a obodovaly
a předaly pracovníkům SEV.
Z prvního kola postoupili ti žáci,
kteří se umístili na prvních třech
místech a dosáhli minimálně 60%
z celkového množství bodů:
Kučerová Bára, Simetová Tamara, Dolejší Lucie, Dvořák Vítek,
Podskalský Petr, Pavlásková Anežka, Billová Klára, Hrůša Petr, Kodýdková Zuzana, Tonkovič Matěj,

Bauerová Adriana, Dolejší Kristýna, Kovalčíková Andrea.
Druhé kolo proběhlo v areálu
Vodník ve Vimperku, kde na deseti
stanovištích děti prokazovaly své
znalosti týkající se přírody a území
Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. V každé kategorii byli dle počtu bodů vyhodnoceni tři nejlepší účastníci. Mezi
ně se probojovaly tři žáci naší ZŠ:
1. místo Kučerová Bára (I. kategorie), 2. místo Simetová Tamara
(I. kategorie); 2. místo Podskalský
Petr (II. kategorie)
Vítězové se zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže 15. 6. 2013
v IS a SEV Kašperské Hory a také
exkurze do NP Bavorský les
do Muzea historie lesa St. Oswald
s pěším výletem na Luzný.
Ohodnoceným žákům gratulujeme.
Mgr. Iva Karasová

Přírodovědná soutěž
Národní park Šumava ve školních lavicích
Letos poprvé se druhý stupeň
naší školy zúčastnil přírodovědné
soutěže, kterou organizovala střediska environmentální výchovy
Správy NP a CHKO Šumava.
První kolo proběhlo v měsíci
březnu v naší škole. Žáci vyplňovali pracovní listy připravené pracovníky NP Šumava. Ti, co dosáhli
nad určitý počet bodů, postoupili
do druhého kola.
Druhé kolo se konalo 15. 5.
2013 v areálu Vodník. Soutěž byla
rozdělena do dvou skupin: mladší
žáci a starší žáci. Startoval vždy
jeden mladší žák a jeden starší žák
na určený okruh. Druhý stupeň reprezentovali: K. Pojslová, V. Burian, M. Höhneová, E. Daverná a J.
Švejda. Na závodní trase žáci absolvovali 12 stanovišť. Zde museli

poznat živé rostliny, modely hub,
ptáky, vodní faunu, hmyz a podle
fotografií určit různé lokality. Velmi náročné bylo poznávání zvířat
podle zvuku. Na každou práci měli
žáci stanoveno pouze pět minut.
Po skončení soutěže všichni
soutěžící obdrželi malý dárek.
„I přes studené počasí jsme si
soutěž užili a všichni ji zdárně dokončili. Rozhodně jsme získali
spoustu nových zážitků a poznatků, které budeme moci použít
v dalších přírodovědných soutěžích“, říká Vojta Burian.
(Vojta je členem přírodovědného družstva, které postoupilo
do celostátní soutěže.)
Vojtěch Burian 6. A,
Kristýna Pojslová 8. A
Mgr. Bohumila Sellnerová

Boubínské jezírko

do Zátoně a jeli zpátky na vlakové
nádraží do Vimperka. I když nám
počasí moc nepřálo, tak jsme si to
moc užili a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí.
Všichni bychom chtěli poděkovat panu Čtvrtníkovi a paní učitelce, že to s námi vydrželi. Už se těšíme na další školní akci.
Jana Hadová, 8. A

Dne 27. května 2013 se naše třída VIII. A s paní učitelkou Sellnerovou vypravila na Boubínské jezírko, kde jsme měli naplánovanou
exkurzi s panem Čtvrtníkem.
Všichni jsme se moc těšili a opravdu bylo na co.
Ráno jsme se sešli na vlakovém
nádraží ve Vimperku a jeli jsme
do Zátoně na zastávku, kde na nás
už pan Čtvrtník čekal. Po dlouhé
a namáhavé cestě jsme byli v cíli.
Jedna nevýhoda byla v tom, že začalo pršet a udělala se zima, ale to
vůbec nevadilo, protože jsme se
zastavili na Idině Pile a tam nám
jedna milá paní udělala čaj.
Po skončení exkurze jsme došli

Výukový program CHOŠ
„Rašeliníčkovo království“
Naše třída 4. B, společně
s 1. A a 1. B, se zúčastnila výukového programu na Chalupské slati.
Nelíbilo se mi počasí, byla zima.
Ale jinak moc zajímavé povídání
zaměřené na rašeliniště. Poté jsme
se nasvačili. Dál jsme jeli na solárium. V sovích voliérách bylo hod-

ně druhů sov. To bylo také moc
zajímavé povídání. Počasí se pak
umoudřilo. Jeli jsme ještě na Kvildu do informačního střediska. Pustili jsme si 3D film s povídáním
o Šumavě. Náš výlet pak skončil.
Hodně jsme se dověděli. Jeďte tam
i vy!
Vojtěch Jirkovský 4.B

Ekologická výchova NP a CHKO Šumava

Pasování prvňáků

3.6. 2013 jsme se vypravili
na výukový program, který pro nás
připravil NP Šumava Vimperk.
Zde nám pan Čtvrtník povídal
o šumavské přírodě a pak nám promítl prezentaci Boubín, na kterou
jsme potom vypracovali pracovní
listy. Pak jsme sestavovali domino,
na kterém byly vyobrazeny listy,
plody a celé stromy. Po vydatné
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svačině jsme ještě zvládli „stonožku“ a třídění organismů podle ekosystémů. Dále jsme podle keltského kalendáře zjistili svůj strom
a vlastnosti, které nám podle tohoto stromu patří. Program se nám
líbil a byl velice zdařílý.
Matěj Karas, Václav Narovec,
Nikola Wurmová, 8.B

IX. A

Bikárová Kristýna, Budínská Veronika, Czerwenková Michala, Dohnalová Eliška, Dostál František, Habrusová Teťana, Kříž Jaromír, Magurský Milan, Matoušková Pavlína, Novotná Aneta, Škopek Lukáš, Topka Filip, Vincíková Monika, Zagattová Lenka, Žďánský Josef, Žižková
Štěpánka
Karolína Daverná, Lenka Doulová, Pavla Eliášová, Doubravka Höhneová, František Hrneček, Josef Chodora, Martin Jungvirt, Tomáš Kalivoda, Nikola Kantorová, Dominik Klement, Marcela Kobrová, David Král,
Jakub Kůs, David Novák, Pavla Nováková, Kristýna Sovová, Lukáš Vančura, Tereza Vostradovská.
V šesté třídě nás opustili Jan Bihary a Kristýna Rodová, v sedmé třídě
Jaroslav Hamajda, v osmé třídě jsme se rozloučili s naším vtipálkem Miroslavem Sýsem a Annou Seidlovou.
Milí, mému srdci blízcí, deváťáci,
rok s rokem se sešel, čtyři školní léta uběhla jako voda a my teď máme
před sebou pár posledních chvil, pár posledních společných okamžiků.
Vidím vás, jakoby to bylo včera. Dvacet vyjukaných ptáčat, která zasedla před čtyřmi lety do lavic třídy 6.A a čekala, co se bude dít dál. A že
se tedy dělo.
Prožili jsme spolu spousty krásných a radostných chvil i situací méně
šťastných či veselých, ale věřím, že s odstupem času se jim jednou společně zasmějeme.
Vyrostli jste. Měnili jste se mi před očima a já měla možnost vidět, jak
mě kluci přerostli o dvě až tři hlavy a z dívek se staly mladé, krásné dámy.
Všichni plni elánu, radosti a chuti poznávat život s tou vaší mladickou
lehkomyslností a nerozvážností.
Tak jako ptáčkové z hnízda, tak i vy se teď rozlétnete do širého světa
za poznáním, ale jedno, jedno budete mít společné. Vzpomínky na ty nejkrásnější léta vašeho dětství a dospívání. Vzpomínky na léta prožitá
na této škole, na devátou A.
Milá třído má. Těch rad do života, rad o tom, jak máte jednat a chovat
se a smýšlet, jsem vám za ty roky řekla víc než dost a nebudu v tom pokračovat, i když by jich bylo na seznamu stále mnoho. Jen jednu si neodpustím a pamatujte: „Život je krásný, když víte, jak ho prožít.“
A dýchejte do břicha a buďte v pohodě. A ….. .. .. Aha, tak to už jsou
rady dvě??
Vaše třídní učitelka Mgr. Helena Jíňová
Rozloučení 9.A
A je to tady, to na co jsme se těšili celých devět let školy. Je konec! Už
žádné biflování, buzerování, ale je konec také společným výletům, třídním hláškám, bitkám a výtlemům. Už na nás přišla řada a i my opustíme
ochranná křídla dětství a vyrazíme za svými sny.
Po prázdninách se rozutečeme na studia, protože přeci: „ Ve škole miluj studování a za školou studuj milování.“
Zpočátku jsme na 2.stupni koukali po naší třídě nechápaje, co že se to
po nás vlastně chce. Dnes už to víme, nebylo to nic složitého, jen „pár“
let společného soužití. Naše společné dny nebyly vždy zalité sluncem, ale
my vzájemné rozpory mezi sportovci a nesportovci urovnali a jsme si jisti, že i po 10ti letech budeme stejně prdlí a třídní srazy budou stát rozhodně za to.
A tak jsme rádi, že jsme se tu společně sešli 1. 9. 2009 a mohli tak
poznat nové spolužáky a naší Helču.
Teď už jen vydržet tu nejtěžší školu a to školu života…!
Třída 9.A

Naše lví smečka IX. B
Se slovy „Ode dneška jsem vaším třídním učitelem“, jsem vstoupil
1. září do VII. B. Pro někoho to byl šok, pro někoho radostné překvapení,
pro někoho skoro děs. Znali jsme se, učil jsem u vás již předtím matematiku. Proto ty rozdílné pocity. Přijali jste mě tehdy jako vůdčího lva bez
námitek za vlastního. Byli jste celkem klidná třída, bez kázeňských problémů, ty se objevily až koncem vaší kariéry. Zbytečně (......? ). Trávili
jsme spolu poklidně tři zbývající roky na tomto ústavu. Léta plynula a ze
lvíčat se stala smečka lvic a silných lvů. Byli jste dobrá třída, co se týká
kázně, drobné úlety se samozřejmě našly, ale společnou za jeden provaz
tahající partou jste zase až tak nebyli. Řešení problémů znamenalo hádání
– asi musí být, ale nový lepší návrh jaksi ne a ne vymyslet. Že jste schopni pracovat pro kolektiv se poznalo na výletech, kdy jste se museli starat,
a starali jste se dobře, o žaludky všech a ještě po nich umýt nádobí. Jsem
rád, že jste se účastnili všech akcí vždy skoro všichni. Svůj přerod z dětí
do skoro dospělých jste naštěstí zvládli jen zvýšenou ústnatostí, u někoho
pravda i za mantinelem slušnosti (......?), ale naštěstí se neprojevila snaha
o ničení majetku, popisování všeho možného, apod. Z mého pohledu to
byly tři dobré roky, ne vše se mi sice a vámi podařilo, ale bylo toho naštěstí jen velmi málo. Za ta společně prožitá léta bych vám rád poděkoval,
že jste i vy přispěli k našemu společnému odchodu ze školy snahou
o dobrou věc. Ať se vám v novém působišti daří, ať se vám líbí vaše budoucí povolání a ať se vám splní i ta nejtajnější přání. Vzpomínejte na tato
léta, protože lepší už nebudou.
Ještě jednou vám děkuji, váš třídní učitel Karel Střeleček
Slovo má IX. B
Na této škole jsme spoluprožili mnoho chvil. Zpočátku jsme se trochu
ostýchali, ale postupem času jsme se rozdělili do několika skupin. Když
jsme spolu strávili delší čas a více se poznali, stala se z nás parta, která se
sice ne vždycky dokáže rychle domluvit a shodnout, ale nakonec jsme
rozpory vždy překonali, domluva se podařila a my jsme mohli pokračovat
dál. Společné čtyři roky jsme prožili poměrně dobře, v klidu i pohodě.
Myslím si, že se většina z nás bude setkávat i nadále.
Pavla Matoušková, IX. B

Zvládnu to
Ve dnech 3. – 5. dubna jsme se
zúčastnili projektu Zvládnu to,
který se pořádá pro žáky 9. tříd.
Hned po příjezdu na Nové Hutě
jsme se ubytovali ve tří a čtyřlůžkových pokojích hotelu Kodrea
a mohli jsme začít s výukou. Byli
jsme rozděleni do dvou skupin,
ve kterých jsme se učili. Na akci
s námi jel pan učitel Střeleček, který učil matematiku, a paní zástupkyně Toušlová, která nás učila češtinu. Hodiny probíhaly nadmíru
„v pohodě“. Během dne nás na-
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Dopravní hřiště

Nebojte se střední školy 8. A

IX. B

vštívila paní učitelka Lehečková
s všeobecnými testy, pan učitel
Toušl a paní ředitelka Rückerová,
která s sebou přivezla nemalé občerstvení. Po dohodě jsme si náš
poslední večer připravili v režii
jednotlivých pokojů, kde jsme si
zahráli různé hry, z nich nejoblíbenější se stala hra Městečko Palermo. Poslední den před odjezdem
jsme si celý projekt zhodnotili
a byly vyřčeny pouze dobré pocity,
nálady a zážitky. Celý pobyt jsme
si nadmíru užili a jediné, co nás
mrzelo, bylo to, že pobyt netrval
déle.
Za 9. B Monika Vincíková

Ve dnech 28. a 29. května se
naše třída vypravila, na pozvání
Střední jazykové školy ve Volyni,
do jejich školy a na internát, abychom malinko přivoněli, jak vypadá denní život na takové střední
škole. Čekal nás připravený program na oba dny tak, aby byl nejen
rozmanitý a zajímavý, ale abychom se i co nejvíce dozvěděli.
Každý den jsme strávili 4 vyučovací hodiny v učebnách, kde nám
zajímavou formou přiblížili výuku
informatiky, francouzštiny, matematiky, fyziky, angličtiny, ruštiny,
posledně jmenované dokonce prostřednictvím rodilých mluvčí. Seznámili jsme se i s výukou ekologie a psychologie. Velice zajímavá
byla i návštěva cukrářské dílny,

kde jsme se mohli i sami předvést
při modelování postaviček, zvířátek a kytiček z marcipánu. Odpoledne jsme se ubytovali na internátu,
šli se podívat do místního muzea
a po večeři jsme společně sportovali, nejdříve na krásném hřišti,
potom v ohromné a kvalitně zařízené posilovně, nevynechali jsme
ani kulečník a stolní tenis.
Museli jsme dodržovat režim
internátu, takže večerka byla trochu dříve než bychom si přáli, ale
stejně jsme si do noci na pokoji
povídali. Bylo to na nás docela
ráno znát, ale i to se zvládlo. Byly
to velice příjemné dva dny mimo
školu a přesto ve škole.
8.A

Nebojte se střední školy 8. B
V úterý a ve středu 28. a 29.
května navštívili žáci 8. tříd Střední školu a jazykovou školu ve Volyni. Cílem této akce bylo seznámit žáky s výukou na střední škole.
Všichni žáci absolvovali výuku
matematiky, fyziky, informatiky,
ekologie, psychologie a cizích jazyků. Poprvé se seznámili s francouzským a ruským jazykem. Měli
také možnost konverzace v anglickém jazyce s učitelem, který pochází z Irska. Všichni velice ocenili jeho perfektní projev a výslovnost.
Kromě výuky pro nás byl při-

praven i doprovodný program –
navštívili jsme muzeum, zahráli si
turnaj ve florbale a na domově
mládeže vyzkoušeli posilovnu.
Kdo měl zájem, mohl si ještě zahrát stolní tenis, kulečník a pro
dívky byla možnost navštívit keramickou dílnu.
Než jsme se pořádně rozkoukali, dva dny byly pryč, a zase jsme
seděli ve vlaku. Myslím si, že se
akce povedla a rádi budeme vzpomínat.
Mgr. Martin Procházka
třídní učitel 8.B

Sára Pankratzová – Byli tam

policisté, jeden pán a kontrolor
toho, jak kdo řídí. Museli jsme plnit různé úkoly, odpovídat na otázky, projet slalom na kole, skládat
značky. Za to všechno jsme dostali
různé věci.
Alena Váchová a Matěj Tonkovič – Byli jsme rozděleni do sedmi
skupin, bylo tam sedm stanovišť.
První stanoviště bylo u pana vychovatele Jakše. Kladl nám otázky
o výbavě jízdního kola. Na druhém
stanovišti jsme se učili řádné jízdě
na kole. Pak jsme skládali značky
a odpovídali na otázky ohledně
slušného chování při jízdě na kole.
Bylo to moc zábavné a užili jsme
si spoustu legrace.
Mgr. Jitka Ondřejová

Školní rok 2012/2013
očima výchovného poradce

Léčivé rostliny

Jako každý rok školní družina
organizuje sběr léčivých bylin.
V červnu se nabízí sbírat sedmikráska květ, pivoňka tmavá květ,
pampeliška list, kopřiva list a nať,
jetel červený květ, jetel bílý květ,
hluchavka květ, bříza list, bez černý květ.
Dobře usušené a zvážené rostliny odevzdávejte podepsané vychovatelkám ve školní družině v PO –

V úterý 7. 5. 2013 proběhla výuka dopravní výchovy žáků
4. A a 4.B naší školy pod vedením
Policie ČR a Městské policie
ve Vimperku. Akce byla velmi
pěkně zorganizovaná a vedená.
Žáci pracovali na sedmi stanovištích a nakonec nechyběly ani pěkné odměny. Děti si výuku opravdu
užily.
Jejich postřehy:
Markéta Štěpánová – Hráli jsme
o různé odměny, svítící samolepky,
klíčenky, pravítka. Podle bodů
jsme dostali odměny. Byly různé
úlohy, jízda na kole, překážková
dráha s kolem, poznávání značek,
skládání značek.

PÁ od 8.00 – 16.00 hodin do konce
června. To platí také ještě v září
a říjnu.
Sušená pomerančová a citronová kůra se vybírá průběžně po celý
rok.
Přejeme Vám úspěšné zakončení školního roku a hezké prázdniny.
Alena Iglerová
vychovatelka ŠD

Mým nejdůležitějším úkolem
bylo uskutečnění akcí pro žáky
8. ročníků, kteří se rozhodují, kam
půjdou příští rok studovat a zároveň pro žáky 9. ročníků, kteří tento
krok museli udělat v letošním
školním roce.
21. 11. 2012 jsme společně navštívili prezentaci škol z celé
České republiky na akci nazvané
Vzdělání a řemeslo, která se konala na výstavišti v Českých Budějovicích. Od října do listopadu naši
školu navštěvovali zástupci středních škol, kteří svou školu prezentovali a snažili se získat naše žáky
do svých řad.
Byly to tyto školy: Gymnázium
Vimperk, SŠ Nerudova Vimperk,
SOU Blatná, VOŠ a SPŠ Volyně,
VOŠ a SPŠ Strakonice, SOŠ
a SOU Sušice a VOŠ a SPŠ automobilní České Budějovice.
14. 11. 2012 se uskutečnila třídní schůzka rodičů vycházejících
žáků, kde byli informováni
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o správném vyplnění přihlášek,
termínech odevzdání atd. Ve stejný
den se uskutečnila i schůzka rodičů žáků 5. ročníků, kde získali informace o studiu ve sportovních
třídách v příštím školním roce.
Pro žáky 8. tříd byly uskutečněny tyto akce: beseda s PhDr. Alenou Wagnerovou – školní psycholožkou, návštěva IPS ÚP Prachatice, exkurze do firmy Rohde
a Schwarz a akce pořádaná SŠ a JŠ
Volyně – Nebojte se SŠ.
V letošním školním roce splnilo
povinnou školní docházku celkem
35 žáků. V prvním kole bylo přijato 91,4% žáků, 3 žáci byli přijati
ve druhém kole. Maturitní obor
bude studovat 85,3% žáků(nejvíce
na gymnáziu). 6 žáků bude studovat učební obor. Na osmileté gymnázium odchází studovat 4 žáci
z pátých tříd.
Mgr. M. Procházka
výchovný poradce
pro 5. – 9. ročník

Druhé pololetí ve školní družině

ku. Na závěr se vydali po čokoládových stopách hledat hnízdečko
– zajíčkův poklad a naučili se velikonoční koledu. Pro všechny to
byly krásné dvě hodiny, plné zážitků a radosti, i když někteří žáci
deváté třídy přiznali, že obdivují

vytrvalost a nervy učitelek na prvním stupni, jelikož za tyto dvě hodiny byli z opatrování prvňáčků
značně unaveni.
Na závěr školního roku si spolu
zatančíme

Exkurze a projekty 9. A

Projekt prvňáčci & deváťáci
Druhé pololetí ve školní družině bylo sice v režii chladného počasí, ale ani děti, ani my vychovatelé jsme se jím nenechali znechutit.
V zimních měsících jsme sjížděli z obrovských kopců sněhu,
které se nakupily na školním hřišti,
koulovali se, stavěli sněhuláky
a dokonce „upekli“ výborné zákusky ze sněhu a ledu. S prodlužujícími se dny pomalu sníh odtával,
přesto venku stále zůstávalo nevlídno a sychravo, a právě v těchto
dnech jsme naplno využili školní
tělocvičnu. Všemi oblíbenou vybíjenou jsme prostřídali s florbalem,
novou hrou nazvanou minutka,
opičí dráhou nebo jsme v družině

zapojili své šikovné ruce ke zhotovení různých výrobků z papíru.
Nezřídka také zazněla prostorem
veselá písnička, ať už samostatně,
nebo jako kulisa při pohybové,
nebo stolní hře.
A když se počasí umoudřilo, či
dokonce vykouklo sluníčko, zavítali jsme cestou z oběda na prolézačky v parku, nebo jsme na dopravním hřišti provětrali přes zimu
zahálející koloběžky.

vána zaslouženým
všech diváků.

Nejen pro maminky jsme
na Den matek v prostorách Amber
hotelu Anna společnými silami
připravili pásmo písniček a básniček doplněné o krátké divadelní
představení a vystoupení mažoretek. Poctivá příprava byla koruno-

S koncem školního roku vyrazily děti na dobrodružnou výpravu
po šipkách s cílem objevit pohád-

potleskem

A protože družina je místem,
kde má být dětem příjemně, připravili jsme pro ně my, vychovatelé, maškarní ples se soutěžemi
a veselými písničkami. První červnový den, Den dětí, pak vyplnil
koloběžkový dvojboj – klasické
rychlostní závody a následná dovednostní disciplína slalom.

KOŠícek
9. 1. – škola nanečisto
10. 1. – 9. A – exkurze Stožec
leden – besedy s Policií ČR – žáci
5. – 9. tříd
přírodovědná soutěž – žáci 1. i 2.
stupně
plavání – 3. + 4. třídy
24. 1. – divadlo – žáci 1. stupně
8. 2. – zápis žáků do 1. ročníku
14. 2. – závody ve snowboardu
19. 2. – závody ve sjezdovém lyžování
4. 3. – lyžařský kurz 7. tříd
5. 3. – kulturní program 1. – 9. ročník
3. 4. – Zvládnu to – žáci 9. tříd
13. 4. – ples dechovky a mažoretek
16. 4. – Divadlo Plzeň – 9. AB,
8. A
17. 4. – 8. AB – Úřad práce Prachatice
18. 4. – beseda s Věrou Čáslavskou
2. 5. – Den Země
2. 5. – exkurze Stožec – 6. A
15. 5. – Pohár rozhlasu
16. 5. – Mc Donald Cup
16. 5. – Den matek
20. 5. turistická exkurze 8. A, 8. B
21. 5. – exkurze Praha – 5. třídy
22. 5. – Scio testy – 8. třídy
23. 5. – pasování budoucích prvňáčků
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kový poklad. Cestou necestou plnily rozličné úkoly, mezi které patřilo např. navlékání korálků pro
Zlatovlásku levou rukou, skládání
puzzle, či zpívání písniček ze známých pohádek. Odměnou za splnění všech úkolů byl pro děti poklad a pro nás úsměvy v jejich
tvářích.
Školní rok 2012/13 jsme zakončili pohádkově a věříme, že nadcházející rok 2013/14 bude kouzelný od začátku až do konce.
Kateřina Vladyková,
vychovatelka ŠD
hokejbal – krajské kolo
28. 5. – historická exkurze Tábor
– 5. B, 6. B
Projekt jazykové dvoudenní –
8. třídy
srovnávací testy 5. a 9. tříd – Čj,
M, Aj, Nj
31. 5. – den s vojáky
3. 6. – 4. B – exkurze Protivín
5. 6. – atletická olympiáda – 1. stupeň
5. 6. – turistická exkurze 9. B
7. 6. – program NPŠ – 6. B
8. 6. – finále MČR v mažoretkovém sportu
11. 6. – exkurze Boubín – 7. A
12. 6. – atletická olympiáda –
2. stupeň
12. 6. – exkurze 2. AB
13. 6. – zeměpisný program MěKS
– 2. stupeň
14. 6. – exkurze 1. AB
17. 6. – exkurze Stožec – 3. AB,
4. A
17. 6. – turistická exkurze 9. A
18. 6. – exkurze Stožec – 9. B
19. 6. – exkurze Boubín 7. B, exkurze Č. Krumlov – 2. AB
21. 6. – sázení stromu absolventů
– 9. třídy
26. 6. – školní slavnost
27. 6. – vystoupení Dramaťáku –
MěKS

Více na www.zstgm.cz

Tento projekt byl zahájen vlastně již v loňském roce, kdy osmé
třídy pasovaly v MěKS děti z mateřské školky na budoucí prvňáčky.
A tehdy začalo jejich kamarádství.
První setkání proběhlo v posledním týdnu před Vánocemi, kdy
žáci 9.tříd navštívili své nejmladší
spolužáky v prvních třídách a strávili společně celé středeční dopoledne. 1. a 2. hodinu se věnovali
celostátnímu projektu „Čteme dětem dvacet minut denně.“ V rámci
tohoto projektu si deváťáci připravili pro malé kamarády pohádku
O koblížkovi, kterou každý přečetl
svému prvňáčkovi, a pak si spolu
povídali o přečtené pohádce, malí
školáci odpovídali na otázky, kreslili obrázek a také svému „učiteli“
sami něco přečetli. Ve druhé hodině se pak po skupinkách pokusili
tuto pohádku zdramatizovat. Další
dvě hodiny tohoto setkání probíhalo již v duchu vánočním. Vyráběly
se vánoční ozdoby a povídalo se
o vánočních zvycích a symbolech.
Po tomto úspěšném projektu
přišly na řadu svátky jara, Velikonoce. Žáci strávili společně dvě
hodiny, které byly zaměřeny
na tradice a zvyky Velikonoc. Tentokrát deváťáci pozvali prvňáčky
do budovy 2.stupně. Moc se na ně
těšili a měli pro ně připravené hry
a samozřejmě i velikonoční vý-

služku. Původně byl program připravován na ven, ale jelikož jaro se
ne a ne probudit a zima nám ukazovala pořád svojí sílu, museli
jsme hry nakonec přesunout
do tříd. V první hodině 9. A s 1. A
byla pro děti připravena soutěž zajíčků. Každý prvňáček obdržel
od svého deváťáka zaječí ouška,
která si nasadil na hlavičku. Na krk
si zavěsil papírové vajíčko, na které jim jejich starší opatrovník pak
dával razítka za úspěch v soutěžích. První disciplína spočívala
ve skákání zajíčků v pytli, pak nosili na lžících vajíčko a museli přejít celou třídu tam a zpět, házeli
do košíčku barevné míčky a skládali velikonoční vajíčko jako puzzle. V druhé hodině hledali poklad, běhali po fáborkami vyznačených cestách k pěti stanovištím,
kde se naučili odpovídat na otázky
na téma Velikonoce, a když správně na vše odpověděli, mohli jít hledat poklad a vzít si sladkou odměnu.
Třída 9. B s prvňáčky společně
luštili křížovku, povídali si o symbolech Velikonoc, skládali kraslice
a dozvěděli se od svých starších
spolužáků spoustu nových věcí
z velikonočních názvů a tradic.
Na druhou hodinu si připravili
proutky, mašličky, ozdobená vajíčka a učili prvňáčky plést pomláz-

Na začátku školního roku,
18. a 19. září, jsme se zúčastnili
projektu „Nebojte se střední školy.“ Tento projekt probíhal na SŠ
a JŠ Volyně. Součástí byla čtyřhodinová výuka se středoškolskými
profesory, návštěva cukrářské dílny a noc strávená v domově mládeže. Prostě úplný středoškolský život.
Před Vánocemi jsme si odskočili k prvňáčkům, kde jsme jim předčítali pohádku O koblížkovi a pobavili se s nimi a vánočních symbolech a zvycích.
Po Novém roce, 10. a11. ledna,
jsme si zajeli již podruhé do šumavské vísky Stožce do Střediska
environmentální výchovy NP Šumava. Programy, které jsme si vy-

brali, opět splnily naše představy.
I přes kruté mrazy naše nadšení
a nálada neopadly.
Před Velikonocemi si na oplátku prvňáčkové odskočili za námi
na druhý stupeň, aby si zasoutěžili,
dozvěděli se něco o Velikonocích
a našli velikonoční poklad.
Na květen jsme měli naplánovanou exkurzi na vrchol Boubín
z Kubovky s přechodem přes Boubín do Zátoně. Nyní se připravujeme na třídění pěší turistický kurz
z Vimperka do Kubovy Hutě, Nových Hutí a zpět do Vimperka. Poslední naší společnou akcí bude
sázení stromu absolventů u řeky
Volyňky, které letos připadlo
na 21. 6.
Mgr. Helena Jíňová

Setkání s Dramaťákem

Dramaťáci se opět setkají, ne
u Kolína, ale v sále hotelu Hvězda
ve Vimperku ve čtvrtek 27. 6.
2013.
Tradičně svým rodičům a přátelům připraví divadelní představení.
Nejmladší dramaťáčci si zamňoukají v kočičím příběhu Toronto
Tom, kocour z Ameriky. S Alenkou
a druhou skupinou dramaťáků se
podíváme do říše snů a divů. A pak
s třetí skupinou nahlédneme
do Putování Malého prince a budeme mít možnost odhalit liščino
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tajemství: Co je důležité, je očím
neviditelné.
Setkání bude závěrečnou prezentací celoroční práce našeho
dramatického kroužku a zároveň
to také bude setkání s našimi přáteli a bývalými dramaťáky, ať už
na jevišti nebo v hledišti.
Děkuji všem dramaťákům za to
pilné nácvičování a za to, že pochopili, že je mnohem důležitější,
co dáváme, než to, co dostáváme.
Děkuji všem přátelům za podporu
a pomoc. Hezké prázdniny!
Iva Karasová, vedoucí kroužku

První pomoc v Prachaticích Den Země na 1. stupni
Dne 9. 5. 2013 se v Prachaticích
zúčastnili soutěže Hlídky mladých
zdravotníků a záchranářů tito žáci:
Michala Czerwenková, Doubravka
Höhneová, Tetyana Habrusová,
Veronika Budínská a nová posila
našeho týmu Nikola Nová.
Podmínky soutěže se od předchozích ročníků změnily a mi musely plnit úkoly a řešit různé situace na stanovištích rozmístěných
v prachatických ulicích mezi civilisty. Náročnost úkolů se nám zdála nižší než v loňském roce, ale
i tak jsme se zapotili. Měli jsme
ošetřit zlomenou nohu, zastavit žilní krvácení, poradit si z bezvědomím a tonoucím se kojencem
a zvládnout epileptický záchvat .
U transportu zraněného jsme se za-

Den s vojáky
V pátek 31. května k nám
do Vimperka přijeli vojáci ze Strakonic. Den s vojáky byl umístněn
do areálu Vodník. Byla tam obrněná vozidla džípy. Mohli jsme tam
házet granátem, střílet vzduchovV pátek 31. 5. jsme byli na dni
s vojáky. Konal se v areálu Vodník.
Bylo sychravé počasí, ale i přesto
jsme se dobře bavili. Bylo tam celkem 15 stanovišť. Ukázka zbraní,
které byly moc těžké. Nechyběla
ani radiotechnika, zdravověda,
kreslení plánků, orientace na mapě
nebo malování na obličej. Zkoušeli
jsme rozdělat oheň pomocí křesadla. Klárka Kukačková nakonec
oheň rozdělala, přestože seno bylo

razili nad zhodnocením naší práce
a podali jsme tak protest, který
nám zdárně vyřešil náš doprovod
a tím získal cenné body, za které
vděčíme Mgr. Bohumile Sellnerové.
Naše poslední stanoviště bylau hasičů, kde jsme sráželi láhve,
zabalili evakuační zavazadlo, vyluštili použití různých hasicích přístrojů.
Poté již následovalo vyhodnocení soutěže, na které jsme si chvíli museli kvůli technickým problémům počkat. Nakonec jsme ze
zdravovědy vybojovali 6. místo
a u hasičů 2. místo. Domů jsme odjížděli šťastní z umístění a sladkých cen.
Doubravka Höhneová, 9. A
kou a telefonovat vysílačkou. Ukazovali nám, jak se maskovat, co má
mít voják na sobě, jak obvazovat
zranění a nabíjet kulomet. Od vojáků jsem dostal odznáček. Kdyby
bylo lepší počasí, den s vojáky by
neměl chybu.
Šimon Pavlásek 4.B

Motivační CD o zániku Země, jak
by to dopadlo, kdyby člověk nežil
ekologicky.
ročníky – Voda živá a dobrá.
Pěší tůra za dobrou vodou do Vodárny Brloh. Motivační CD Voda,
průzkum břehů Volyňky.
ročníky – Voda čistá – příroda
zdravá. Chůze za cennými informacemi do Čističky odpadních
vod a do Ekosklárny a seznámení
se s možnými cestami řešení, jak
to dělat ekologicky. Motivační CD
Vodstvo.
ročníky – Kam s tím odpadem?
V zdravém těle – zdravý duch =
motto pro pochod na Ekologickou
skládku v Pravětíně a podpora ekologického myšlení: „Nebuďme líní
a třiďme odpad.“

Petra Fendrichová
a Andrea Kovalčíková 5.A

malování na bavlněné materiály –
na chňapku. Děti práce velmi bavila a dokázaly pod vedením pana
Chuma vytvořit krásné obrázky.
Mgr. Dagmar Daňková

V rámci MMP proběhla v letošním školním roce řada besed našich žáků s příslušníky
Policie ČR. Téma těchto setkání
byla:
Vím, co smím – zde se probíraly různé příklady ze života jak
mimo, tak i ve školním prostředí,
které souvisely zejména se vztahy
mezi lidmi, děti hodnotily jednotlivé postupy a řešení problémů.
Test detektivní činnosti – žáci
měli možnost se v těchto programech seznámit s některými druhy
policejní práce, například se jedna-

lo o snímání otisků, popis hledané
osoby atd.
Besed se účastnily děti druhých, třetích a čtvrtých ročníků.
Některé programy se konaly
na služebně Policie ČR ve Vimperku, některé v naší škole, kdy bylo
zařazeno také použití programu
na interaktivní tabuli.
Většinu programů si pro žáky
připravila paní Vrtilková, tímto
bych chtěla poděkovat za ochotu
a trpělivost, se kterou se věnovala
dětem.
Jana Frčková

Karneval na ledě

Den Země na 2. stupni
Den Země se konal ve čtvrtek
2. 5. 2013. Program byl pestrý.
6. třídy si nejprve povídali
o tom, proč se Den Země koná,
poté mikroskopovali netradiční
preparáty pomocí otisku v laku.
Nechyběl ani úklid školy.
7. třídy svůj Den Země také začaly informacemi o Dni Země, následoval úklid. V tělocvičně si vyslechli sedmáci přednášku o myslivosti. Na konci dne se seznámili

s principy keltského horoskopu.
8. třídy začaly úklidem, navštívily přednášku o myslivosti a poté
absolvovaly 8. A exkurzi do Rohde
– Schwarz a 8. B kráčela po Vimperku a jeho okolí.
9. třídy také vylepšily okolí
školy a uklízely a v další části dne
tvořily projekt s informacemi
o nejrůznějších lokalitách (Kvildsko …)
Mgr. Karel Hrůša

Výlet do Protivína – Krokodýlí ZOO
3. června jeli vlakem na exkurzi
do Protivína. Vyjížděli jsme vlakem z Vimperka do Strakonic. Tam
jsme měli rozchod a po dvaceti minutách jsme nasedli do autobusu
směr Protivín. Jeli jsme autobusem, protože dráhy měly výluku
kvůli dešťům. Cesta byla sice dlouhá, ale překonali jsme ji. Když
jsme byli v krokodýlí ZOO, vysvlékli jsme se do triček a šli
na prohlídku. Viděli jsme různé
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28. 5. 2013 vyjely třídy 5. B a
6. B společně na exkurzi. Exkurze
byla historická, zaměřená na husitství.
Program pro žáky byl připraven
v Housově mlýně u Tábora. Během
celého dopoledne si děti mohly vyzkoušet nejrůznější atrakce.
Chlapci i děvčata si zkusili razit

minci, zabojovat se svým kamarádem husitskými zbraněmi, obléknout si husitské oblečení, psát husím brkem, být komparsem při
hraní dobové scénky a další.
Po ukončení programu následovala ještě procházka po Táboře.
Mgr. Alžběta Rückerová

Exkurze na Červenou Lhotu
a do Tábora

Mgr. Iva Karasová,
koordinátor projektu

vlhké. Nechyběla ani soutěž – slalom nebo trefit se do branky míčem. Zaházeli jsme si granátem
a vyzkoušeli jsme si vojenskou
pláštěnku a návleky. Pak jsme si
mohli lehnout do „stanu“. Svačinu
jsme si dali v restauraci Vodník.
Moc se nám to líbilo hlavně střelba
ze vzduchovky.

Výtvarná akce na 1. stupni
V pátek 19. dubna měli žáci
možnost zúčastnit se netradiční
výtvarné akce, kterou pro školy
a školky připravují manželé Chumovi z Písku.
V letošním roce jsme vybrali

Mezinárodní den Země je ekologicky motivovaný svátek, který
upozorňuje lidi na dopady ničení
životního prostředí a na řešení
těchto problémů. My jsme si ho
připomenuli 2. května 2013 celodenním
školním
projektem
„Ochrana vod a třídění odpadu“.
Žáci se se svými pedagogy zúčastnili připraveného programu
a navštívili jednotlivá místa a zařízení. Ze získaných informací o životním prostředí a jeho ochraně
vytvořili zdařilé prezentace, které
byly vystaveny na chodbách školy
v budově v parku.
ročníky – Rákosníček žije jen
v čistých vodách. Vycházka
na Vodník. Motivační pohádkové
CD, hry a soutěže.
ročníky – Byl jednou jeden člověk. Stopovačka s návštěvou Sběrného dvora a Sběrných surovin.

Exkurze Housův mlýn

Besedy Policie ČR

druhy krokodýlů, hadů a ryb. Byl
mezi nimi i albín krokodýla nilského. Protože krokodýli žijí v tropech, bylo uvnitř vedro a vlhké
ovzduší až se nám trička lepila
na záda. Pak jsme šli na náměstí,
kde byl rozchod. Při cestě zpět
na nám málem ujel vlak, ale dobře
to dopadlo, počkali na nás. Výlet
se nám moc líbil.
Petr Hrůša 4.B

V neděli 3. 3. 2013 se na zimním stadionu ve Vimperku setkaly
děti v maskách. Na již tradičním
bruslařském reji se sešlo více než
sto princezen, rytířů i např. Supermanů.
Organizátoři – DDM Prachatice
pracoviště Vimperk a ZŠ TGM
Vimperk odvedli svou práci a odměnou všem byly úsměvy dětí
a dobrá nálada. Děti se vybláznily
při bruslení a ve spoustě soutěží
přímo na ledě. Program vyšperkovali krasobruslařky ze Strakonic
svým krásným vystoupením a po-

zadu s ukázkou svého umění nezůstali pozadu ani mladí hokejisté
HC Vimperk. Ti zároveň pomohli
na jednotlivých soutěžních stanovištích a přispěli tak k hladkému
průběhu celé akce.
Děkujeme za podporu České
spořitelně a městu Vimperk
za podporu, organizátorům i učitelům ZŠ TGM, kteří obětovali neděli.
Příští rok nashledanou na zimním stadionu!
Mgr. Karel Hrůša

ZOO Praha

Občerstvení bylo skvělé. Domů
jsme jeli plni dojmů a zážitků.
Moc se nám v ZOO líbilo.
Petra Fendrichová
a Andrea Kovalčíková, 5.A

V úterý 21. 5.2 013 jsme byly
třídy 5. A a 5. B v ZOO v Praze.
Viděli jsme tam spoustu zvířat, například koně Převalského nebo slona afrického. Byly tam také žirafy,
zebry nebo tygr ussurijský. Nejvíce se nám líbila ara hyacintová.
Lev nebo gorila Moja se svým
mládětem byli také hezké. Lední
medvědi byli úžasní a krásně huňatí.
Navštívili jsme prales, ale bylo
tam hrozné horko. Mohli jsme se
také pobavit na hřišti plném zábavy jako tobogánem nebo houpačkami vyrobenými na motivy zvířat. I tam měli hezké suvenýry, ale
byly pro nás drahé.

Letos se žáci obou třetích tříd
a také třída 4. A jeli podívat na zámek Červená Lhota a do města Tábora. V krásném prostředí zámku
děti shlédly loutkové představení
Popelka, po němž následovala prohlídka zámku. Snad každého zaujalo krásné historické zařízení, obrazy i nábytek. Poté jsme odjeli
do Tábora, kde jsme navštívili Hu-

sitské muzeum. Největší zážitek si
děti odnesly z procházky táborským podzemím.
I když nám počasí příliš nepřálo
a bylo třeba užívat pláštěnek a deštníků téměř po celý den, večer se
všichni vrálili spokojeni. Naši malí
cestovatelé jistě měli doma rodičům co vyprávět!
Jana Frčková

Exkurze na Stožec
Dne 2. 5. a 3. 5. 2013 třída 6.
A jela na exkurzi do Stožce. V 8:00
hodin jsme měli sraz na vlakovém
nádraží. Když jsme dorazili
do cíle, ubytovali jsme se. Absolvovali jsme programy, které pro
nás připravilo IS. Nejvíce nás bavily staročeské hry jako byla káča,
tlučení špačků, kruhy a drápky.
Když jsme si zasoutěžili, čekal nás
program o tom, jak se žije v lese

a různé hry. O večerní zábavu se
nám postarala paní učitelka Jana
Hudečková. Druhý den nás čekal
další velmi zajímavý program jak
venku, tak i uvnitř střediska. Odpoledne jsme se připravovali
na odjezd domů.
Byla to krásná a poučná exkurze.
Karolína Vančurová
a Martina Chvalová, 6. A

Výlet na arktický, červnový
Boubín
Dne 30. 5. 2013 jsme si my 9.
A naplánovali túru na boubínskou
rozhlednu a i když tam už každý
z nás určitě byl, tak jsme se shodli
na tom, že výstup na Boubín s fajn
partou se nikdy neomrzí.. Ten den
bylo velmi chladno a mlha, ale my
jsme posilněni teplým čajem a snídaní pokračovali a počítali kilometr za kilometrem. Vyšli jsme
po schodech až na rozhlednu, kde
se čekalo na pár opozdilců, ale nakonec se i oni mohli pokochat pohledem do mlhy. Nebylo vidět ani

KOLEM ŠKOLY 7

z rozhledny dolů, natož pak Alpy!
Po trochu nebezpečné zábavě jsme
s doprovodem naší třídní učitelkou
mgr. Helenou Jíňovou slezli dolů,
posvačili a začali jsme se rozhodovat, jakou cestou půjdeme zpátky.
Volba padla jak jinak než na tu nejdelší možnou cestu. Vzali jsme to
přes Boubínské jezírko až na zátoňskou zastávku, odkud jsme vlakem jeli k domovu. Exkurze se
i přes nepřízeň počasí vydařila.
Doubravka Höhneová 9.A

