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Ohlédnutí za oslavami 85. výročí
založení ZŠ TGM Vimperk
Ve dnech 1. – 3. října 2015 připravili žáci a pedagogové oslavu
narozenin naší školy. Ve čtvrtek
v dopoledních hodinách se konal
sportovní den, a protože nám
přálo počasí, tento den se skutečně vydařil.
Žáci 1. stupně si zasportovali
na Vodníku, vyučující spolu s firmou SPORT SEVT pro ně připravili opravdové závody v přespolním běhu s registračními čipy,
startovními čísly a měřením času
na trati délky 100 – 500 metrů.
Součástí bylo vyhlášení výsledků
s předáním účastnických listů,
sladkostí a medailí za 1. – 3. místo
v každém ročníku. Některé třídy
2. stupně se utkaly v turnaji ve vybíjené, žáci soutěžily ve štafetách
a přetahování lanem. I na ně čekala v závěru dopoledne sladká
odměna.
Zatímco žáci sportovali, v budově 1. máje byla nainstalována
výstava k historii školy. Na jednotlivých panelech v přízemí byly
vystaveny materiály, fotografie,
dokumenty a informace přibližu-

jící události jednotlivých desetiletí. Návštěvníci si mohli prohlédnout fotokopie historických kronik školy, výroční zprávy, fotografická alba z činnosti jednotlivých
období, školní a třídní časopisy,
trička absolventů. Nechyběly ani
historické školní lavice a dobové
učební pomůcky. V 1. patře se návštěvníci výstavy setkali s informacemi o činnosti partnerského
oddílu Snowriders, vystaveny
byly získané poháry, fotografie
pamětní listy a vybavení závodníků. Soubor mažoretek připravil
ke zhlédnutí kostýmy děvčat
z jednotlivých období, poháry, diplomy, pamětní listy a fotografie.
2. patro bylo věnováno historii
sportovních tříd a činnosti partnerského oddílu SKI Šumava.
Kromě fotografií a písemných dokumentů zde bylo k vidění i historické lyžařské vybavení.
V pátek 2. 10. zhlédli žáci školy
v sále MěKS vystoupení připravená dětmi a pedagogy z 1. i 2. stupně, jež slovem provázela paní
Pokračování na str. 2

Vánoční přání

Pro mnohé je pohoda o vánočních svátcích pouze vroucným
přáním. A tak otevřme svá srdce!
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

Věřím, že pokud člověk vysílá
do svého okolí to dobré, tak se mu
také dobré vrací. A tak všem přeji,
aby vás vánoční hvězda vedla
k tomu nejlepšímu a nejčistšímu,
co ve je vašich srdcích skryto.
Protože právě v tuto chvíli se dostaví i myšlenka na odpuštění
těm, od kterých jsme pocítili
křivdu či ublížení, dostaví se
i myšlenka požádat o odpuštění
těm, kterým jsme ublížili my. Právě v tuto chvíli se dostaví touha
pomoci tam, kde je to potřeba.

Číslo

Organizace školního roku
Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno ve čtvrtek
28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.
Vánoční prázdniny budou
zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli
3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna
2016.
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Jarní prázdniny budou
v okrese Prachatice v týdnu
od 15. 2. – 21. 2. 2016.
Velikonoční
prázdniny
připadnou na čtvrtek 24. a
pátek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou
trvat od pátku 1. července
2016 do středy 31. srpna
2016. Období školního vyučování ve školním roce
2016/2017 začne ve čtvrtek
1. září 2016.

Ohlédnutí za oslavami 85. výročí Rozsvícení vánočního stromu
Na druhou adventní neděli města Vimperk při zahájení adzaložení ZŠ TGM Vimperk
6. 12. 2015 byl rozsvícen vánoční ventu. Mluvené slovo vystřídal

Dokončení ze str. 1
učitelka Iva Karasová, o ozvučení
se při vystoupeních starala paní
učitelka Dagmar Daňková.
V odpoledních hodinách se
v prostorách školy konala vernisáž výstavy k výročí. Pedagogové,
správní zaměstnanci i partneři
školy věnovali instalaci výstavy
velkou péči, a tak všechny potěšilo, že většina oslovených hostů
přijala jejich pozvání na vernisáž.
Nechyběli představitelé vimperské radnice Ing. Jaroslava Martanová a Ing. Jiří Cais s narozeninovým dortem, vimperští zastupitelé a členové městské rady, partneři školy, ředitelé středních škol,
představitelé městských organizací, zástupci odborů MěÚ, zástupci firem, členové rady rodičů
i žáci školy. Výročí přišla oslavit
také předsedkyně školského výboru Jihočeského kraje paní Jana
Krejsová. Při příležitosti oslav 85.
výročí byla škole předána busta T.
G. Masaryka, jež vznikla v letních
měsících při tradičním setkání
dřevosochařů. Bustu odhalili bývalí ředitelé ZŠ TGM Marie
Hullová a Václav Jakš. Slavnostního přestřihnutí pásky se ujali bývalí učitelé školy Josef Černoch
a Jarmila Hanzalová. Paní učitelka dodala, že oba dva jsou pouze
o rok mladší, než je škola sama. O
kulturní program se postarali
žáci ZUŠ Vimperk se svým učitelem, nechyběla ani údajně oblíbená píseň T. G. Masaryka Ach synku, synku a recitace v podání
žáků školy.
Vimperská veřejnost měla příležitost prohlédnout si výstavu
v sobotu 3. 10. dopoledne. Oslavy
výročí pokračovaly od 13,15 hodin průvodem žáků a pedagogů

školy z náměstí U Jelena za doprovodu DO ZUŠ Vimperk pod
taktovkou Petra Staňka. U ZŠ
TGM se průvod zastavil, zazněly
fanfáry, státní hymna a ředitelka
školy pronesla slavnostní zdravici. Poté se všichni odebrali do sálu
MěKS, kde byl pro diváky připraven slavnostní program, jenž slovem provázel Mgr. Jan Tláskal.
Do programu přispěla 2. B pod
vedením M. Mondlové, sportovní
prioritu školy doložilo vystoupení
žáků, jež připravila P. Hrůšová.
Deváté třídy s třídními učitelkami J. Hudečkovou a A. Rückerovou se představily tanečním vystoupením, školní družina pěveckým a recitačním pásmem pod
taktovkou L. Malíkové a B. Desatové. Zazněla také báseň v podání
žáka L. Uhříčka. Diváci zhlédli
choreografii H. Jíňové s 8. B v černobílých kostýmech. O pobavení
diváků se zasloužila i přípravná
skupina mažoretek a skupina kadetek D. Rückerové, nechyběla
ani skupina seniorek, mistryň
světa, v choreografii A. Rückerové s náčiním flag. Dramaťák se
ukázal s dramatizací Hrubínova
Špalíčku v režii I. Karasové.
Slavnostní ráz celé akce podtrhl i osobní vstup pedagogů a jejich hřejivá slova i gratulace starostky města. Nemalý podíl na
příjemné atmosféře slavnostního
odpoledne měli diváci převážně
z řad rodičovské veřejnosti, zaměstnanců ZŠ TGM a bývalých
žáků školy. Všem aktérům oslav
patří vřelé poděkování za jejich
úsilí, práci, podporu i slova uznání.

Rada rodičů

dou na třídních schůzkách informovat o činnosti Rady, členové se
nadále budou podílet na organizaci školních akcí a organizaci
plesu.
Z příspěvků Rady bude hrazeno cestovné pro děti na soutěže,
odměny žákům, příspěvky pro
jednotlivé třídy na třídní akce,
příspěvky 9. třídám na trička, na
závěr školního roku …
Přeji nově vznikajícímu spolku, aby spolupráce Rady se školou
probíhala stále na tak dobré úrovni jako doposud.
Na závěr bych chtěla poděkovat bývalé předsedkyni RR paní
Heleně Váchové za obětavou
a aktivní práci, kterou po dobu
několika let této škole věnovala ve
funkci předsedkyně RR.

Na schůzce členů RR došlo ke
změně toho sdružení. Vzhledem
k tomu, že od 1. ledna 2016 musí
být všechny zaregistrované organizace převedeny na spolky, členové RR rozhodli o změně názvu
na Rada Základní školy T. G. Masaryka Vimperk, z. s.
Na listopadovém jednání Rady
byl navržen výbor Rady, který
tvoří předseda, místopředseda,
pokladní a další dva členové.
Předsedkyní Rady byla zvolena
paní E. Schartnerová, místopředsedkyní je řed. školy Mgr. D. Rückerová, pokladníkem zůstává
paní M. Jandová a dalšími členy
výboru jsou paní J. Vrtilková
a Mgr. D. Toušlová.Činnost Rady
zůstává stejná jako v bývalé RR,
tzn. jednotliví zástupci tříd bu-

Dagmar Rückerová,
ředitelka ZŠ TGM Vimperk

Dana Toušlová

strom ZŠ TGM Vimperk za přítomnosti
starostky
města
Ing. Jaroslavy Martanové. Začátek slavnosti patřil nejmenším školákům z 1. ročníku, kteří ukázali svou pohybovou kreaci na hudbu
školní písně pod vedením
vyučujících Ivy Karasové
a Dagmar Daňkové. Vystřídaly je děti ze školní družiny s literárním pásmem a koledami,
vše pod dohledem vychovatelek
Lenky Malíkové a Bronislavy Desatové. Roztomilý taneček vloček
předvedli druháčci v choreografii
K. Hromkové a M. Mondlové.
Sníh při slavnostním rozsvěcování chyběl, a tak ho alespoň
připomněli svým vystoupením
s názvem O sněžence a sněhu
žáci 6. B pod vedením paní zástupkyně D. Toušlové. Paní učitelka Jíňová připravila se žáky
6. ročníku a 8. B pěvecké vystoupení, jež příjemně přispělo k adventní náladě. Tento adventní víkend proběhl v mnoha rodinách
v duchu mikulášské nadílky, a tak
se nedivme, že tato tematiky zaujala i žáky 7. A. V režii Dany Toušlové nacvičili divadelní scénku
s názvem Pekelný soud s princeznou, kde v závěru princezna slibuje, že už nebude zlá. Paní učitelka Nováková má ráda kouzlo
Vánoc a také to bylo na vystoupení žáků z její třídy 5. B znát. Žáci
9. A, B ke svému vystoupení zvolili koledy, ale jak už to bývá
u patnáctiletých obvyklé, pojali
to po svém. Doprovázela je kapela složená z bicích a žesťových
nástrojů, tedy z žáků základní
umělecké školy. Vystoupení
s nimi připravila A. Rückerová.
Ani letos nechyběl na programu Dramaťák paní učitelky I. Karasové. Jejich vystoupení s názvem Těšíme se na Vánoce obohatilo nejen náš program, ale také
rozsvěcování vánočního stromu

milý taneček hvězdiček a zvonečků v podání dětí ze 3. tříd, jež
připravily paní učitelky J. Ondřejová a J. Frčková. A to už se
slavnostní program chýlil
k závěru. Ten patřil zpěvákům 2. stupně pod vedením D. Rückerové a vystoupení mažoretek Klapeto s náčiním flag vedoucí
Alžběty Rückerové v choreografii na píseň Merry Christmas . A právě mažoretky vánoční strom školy v letošním roce
rozsvítily. Hned poté se obloha
rozzářila mnoha světly ohňostroje, jenž žákům školy věnují rodiče
a vedení školy. Nepatří sice k tradicím českých Vánoc, ale vytvořil
světelnou tečku nejen za adventním nedělním podvečerem, ale
i za rokem oslav 85. výročí založení ZŠ TGM Vimperk.
Adventní neděle proběhla za
výrazné podpory Rady rodičů ZŠ
TGM. Pro přítomné připravili rodiče občerstvení v podobě teplých nápojů a domácího pečiva.
Patří jim za to obrovský dík za
péči, kterou přípravě naší adventní neděle věnovali.
V adventním období také přimýšlíme o těch, kteří by potřebovali naši pomoc. Žáci školy, rodiče i zaměstnanci věnovali charitativním účelům vlastnoručně
vyrobené předměty, jejichž prodejem jsme získali částku 2 312
Kč, jež bude poukázána na konto
Paraple a psí útulek. Všem, kteří
své výrobky na akci věnovali,
mnohokrát děkujeme, děkujeme
také těm, kteří tuto charitativní
koupí vyrobeného předmětu
podpořili. Poděkování patří také
všem organizátorům z řad zaměstnanců školy, vyučujícím, rodičům a v neposlední řadě studiu
Epigon, jenž se postaral o ozvučení školního programu.
Dagmar Rückerová,
ředitelka ZŠ TGM Vimperk

Školská rada

školy, školní řád, klasifikační řád
apod. Na svých jednáních jsou ředitelkou školy informováni o činnosti školy, o projektech, kterých
se škola účastní, o personálním
obsazení školy, o výhledech do
dalšího období, o investičních akcích a záměrech školy atd. Dále
jsou seznamováni s výsledky inspekční a kontrolní činnosti, která na škole proběhla.
Spolupráce školy se školskou
radou probíhá velmi dobře, a proto bych chtěla tímto poděkovat
všem jmenovaným členům ŠR za
práci a čas, který škole věnují.

Školská rada naší školy má devět členů – třetinu tvoří zástupci
rodičů – pí Jiřina Vrtilková, paní
Helena Váchová a Mgr. Jana Burianová. Za zřizovatele byli jmenováni Ing. Michal Janče, Bc. Jana
Czewenková a paní Marcela Kobrová. Třetinu ŠR tvoří zástupci
pedagogického sboru, z něhož
byli zvoleni Mgr. Dana Toušlová,
Mgr. Dagmar Daňková a Mgr. Iva
Karasová.
Členové školské rady se pravidelně scházejí nejméně 2x ročně,
kde schvalují důležité dokumenty
školy jako např. Výroční zprávu
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Dana Toušlová

Informace výchovného poradce

I v letošním školním roce se
v 8. a 9. ročníku vyučuje předmět
svět práce, který je zaměřený na
volbu povolání.
Žáci 8. ročníku navštíví v průběhu školního roku závod Rohde
a Schwarz, informační poradenské středisko Úřadu práce v Prachaticích, kde budou informováni o situaci na trhu práce. V květnu si budou moci vyzkoušet testy
SCIO, které se v současné době
používají jako testy pro přijímací
řízení na gymnázia.
Žáci 9. ročníku navštívili
21. 10. burzu středních škol
Vzdělání a řemeslo na výstavišti
v Českých Budějovicích. Zde se
prezentují jednotlivé školy nejen
z našeho kraje, ale i z celé České
republiky. Žáci zde mohou získat
podrobné informace o studiu,
mimoškolní činnosti, ubytování
a stravování na dané škole, které
jim poskytnou přímo žáci a vyučující. 1. 10. se konal podruhé ve
Vimperku Trh studijních příležitostí, kde se žáci i rodiče mohli

informovat o studiu na středních
školách a odborných učilištích.
Byli zde přítomni i zástupci Úřadu práce z Vimperka a Prachatic.
Další informace mohou žáci získat i v předmětu svět práce. Od
října do ledna budou školu navštěvovat zástupci a výchovní poradci středních škol z Vimperka,
Volyně, Prachatic, Strakonic,
Českých Budějovic.
13. 10. se konala schůzka rodičů vycházejících žáků. Rodiče
byli seznámeni s vyplňováním
přihlášek na SŠ, s termíny podání
přihlášek, se zápisovým lístkem
a důležitá byla informace o práci
s atlasem školství. V něm je možné najít informace o jednotlivých
středních školách v celém Jihočeském kraji. Slouží i k přesnému
vyplnění přihlášky.
Všem žákům 9. ročníku přeji,
aby úspěšně vykonali přijímací
zkoušky, a aby byli přijati na vybranou střední školu.
vých. poradce pro II. stupeň ZŠ
Mgr. Martin Procházka

Den veteránů

vání spojeneckého letectva. Přenášejícím byl Mgr. Petr Čech z archeologického ústavu v Praze.
Druhý den 11. 11. 2015 navštívili
výstavu veteránů I. světové války
v informačním středisku. Prohlédli si zbraně, uniformy, předměty denního života vojáků v zákopech a živě diskutovali s autory
výstavy.
Vladislava Lehečková

V rámci dne veteránů se zúčastnili žáci 9. tříd dne 10. 11.
2015 besedy na téma Archeologie
ve II. sv. válce v Měks Vimperk.
Přednáška byla prezentována na
příkladu archeologickým nálezů
v oblasti litvínovské chemičky
v Záluží u Litvínova, která byla na
konci války objektem bombardo-

Den veteránů očima žáka

Tento den je v podstatě oslava
vojáků, kteří bojovali za naši zem,
chránili ji před nebezpečím a nasazovali za ní životy. A co znamená slovo veterán? Je to starý voják, který bojoval ve válce. Když
jsme se zúčastnili dne 11. 11.
2015 aktu, bylo mi do breku. Za-

zněly různé písně a také česká
hymna. Šli jsme také do turistického informačního střediska na
vimperském náměstí. Viděli jsme
zde všechny zbraně z 1. A 2. světové války z Francie až po Německo. Bylo to úžasné.
Lukáš Hříbal 5. A

Exkurze synagoga Čkyně
V měsíci září se zúčastnili žáci
9. A, B exkurze do čkyňské synagogy, kde probíhala výstava
„Místa utrpení, smrti a hrdinství, vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech“ pořádaná Společností
pro obnovu synagogy a Historickou skupinou Osvětim a Památníkem Terezín. Výstava obsahovala 28 mobilních panelů. Seznamovala se vznikem koncentračních táborů v Německu bezprostředně po uchopení moci Adolfem Hitlerem, s osudy vězňů
z českých zemí po roce 1939,
jednotlivců i celých etnických
skupin, pronásledovaných a vězněných pro své politické smýšle-

ní, náboženské přesvědčení, barvu pleti či rasový původ, s koncentračním táborem Osvětim.
Exkurzi jsme zakončili prohlídkou kulturně-historické památky
čkyňský židovský hřbitov.
Žáci 9. A, B

Exkurze v grafitovém dole

Dějepisná olympiáda
Tematickým zaměřením letošní ročníku bylo: „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou
korunou.“ Školního kola se zúčastnilo celkem 20 žáků 8. a 9.
tříd. Soutěž měla velmi vyrovnaný průběh, ze kterého vyšli dva
vítězové se shodným počtem
bodů, a to Jan Krejčí z 8. A a Ma-

tyáš Rákosník z 8. B, 3. místo obsadil Vojtěch Burian z 9. A. Všichni tři postupují do okresního
kola, které se bude konat 18. 1.
2015 v Prachaticích. Všem účastníkům patří poděkování za přípravu a za účast.
Vladislava Lehečková

Zeměpisný program

Dne 15. 10. 2015 jsme měli jít
se třídou 8. B na zeměpisnou exkurzi na Kubovu Huť po stopách
Zlaté stezky. Protože pršelo, tak
jsme měli náhradní zeměpisný
program ve škole. Začal zhlédnutím filmu o Rakousku. Pak jsme
pracovali s buzolou a mapou, učili jsme se zorientovat mapu, určovali jsme zeměpisnou polohu Kubovy Hutě, pochodový úhel
z Vimperka na Kubovu Huť a azimut určených míst v okolí Vim-

perka. Poté jsme na počítačích
vyhledávali informace o cestě
z Prahy do libovolného města Evropy. Zjišťovali jsme informace
o dálnicích, po kterých bychom
do daného města jeli, jaká významná místa bychom cestou
mohli navštívit a další informace.
Práce nás bavila. Hotové projekty
jsme odevzdali. Program se mi líbíl.
Adam Praizler 8. A

Přírodovědný klokan
14. 10. 2015 se konala soutěž
Přírodovědný klokana, kterého se
zúčastnili žáci z osmých a devátých tříd. Soutěž obsahovala
otázky z matematiky, fyziky, zeměpisu i přírodopisu. Na vyřešení 24 úloh, které byly rozděleny
podle obtížnosti s jiným počtem
bodů, měli žáci 40 minut.

Okresního kola se celkem zúčastnilo 160 žáků. Jan Krejčí
z VIII.A spolu s Ondřejem Joštem
z IX.A se umístili ve velké konkurenci na krásném třetím místě,
František Had z VIII.A byl na
místě čtvrtém. Blahopřejeme.
Mgr. Bohumila Sellnerová
Mgr. Jana Hudečková

Projektové dny 7. tříd ZŠ TGM Vimperk

V letošním roce je v naší škole
realizován projekt Rozvoj technických dovedností žáků základní školy, ten je podpořený z Operačního programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost, který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
V rámci tohoto projektu jsme
si mohli zakoupit nové ruční nářadí pro žáky, nové hoblice do
dřevodílny, stroje na přípravu
materiálu pro žákovské výrobky,
ale i moderní nářadí, se kterým
mohou bezpečně pracovat žáci.
Navíc zbyly peníze i na prořízení
dostatečného množství materiálu, ze kterého žáci vyrábí.

Součástí realizace jsou i dva
projektové dny, kdy žáci 7. tříd
v průběhu 6 vyučovacích hodin,
které strávili v dílně, vytvořili škálu zajímavých výrobků, které budeme prezentovat ve výstupech
z projektu. Žáci vyrobili stojánek
pod adventní věnec, adventní věnec, košíček z drátěného pletiva,
píšťalku z dřevěné kulatiny a perníkovou chaloupku.
Milým překvapením pro nás
pedagogy bylo, s jakým zaujetím
žáci po celé projektové dny pracovali, mnohdy jim bylo milejší
pokračovat v práci, než držet přestávku.

NaturVision

přednáška o rybách jistě zaujala
všechny rybáře, ale i ty, co o rybách příliš nevědí. Zbylé třídy
druhého stupně zhlédli dva dopolední pořady s názvem Orel
mořský a Austrálie.
Filmový festival je vždy milým
zpestřením zářijových dnů. Těšíme se na další ročník.
Alžběta Rückerová

14. ročník filmového festivalu
proběhl ve dnech 22. – 25. 9.
2015. Žáci pátých tříd navštívili
ve středu dopolední promítání
s názvem Pampeliška – Mýval severní, Tvé vysněné povolání a Jessica. Sedmáci se ve čtvrtek potkali s Jakubem Vágnerem. Jeho
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Jiří Toušl, Helena Jíňová

Škola nanečisto – projekt
pro budoucí žáky prvních tříd

V prosinci navštívily žáky
v prvních třídách děti z mateřských škol. Budoucí školáci si vyzkoušeli jednu hodinu ve školních lavicích, prohlédli si učebnice a sešity svých kamarádů a za
pomoci školáků plnili zadané
úkoly.
Na leden máme připravená
dvě společná setkání a v únoru

Anglie 2015
Na základě grantu získaného
z evropského projektu Výzva 56
se vybraným žákům naší školy
otevřela možnost zúčastnit se pětidenního pobytového zájezdu do
Velké Británie. V pondělí 30. 11.
jsme se tak plni očekávání vydali
na noční přejezd Německa, Belgie a Francie, aby nás v úterý trajekt přepravil z francouzského
Calais do anglického Doveru.
Odtud už jsme vyrazili k našemu
prvnímu cíli – přímořskému letovisku Broadstairs, které si
v minulých staletích jako
místo svého pobytu zvolili
i členové britské královské
rodiny nebo Charles Dickens. Po příjemné procházce po pláži jsme se už
vděčně vydali na cestu do
nedalekého
městečka
Margate, kde na nás čekalo ubytování v hostelu
s výhledem na pláž a teplá
večeře. Z Margate jsme ve
středu vyjížděli na celodenní výlet do Londýna,
kde toho bylo hodně k vi-

Adaptační kurz

Ve dnech 3. – 4. 12. 2015 se zúčastnili žáci 6. ročníků Adaptačního kurzu zaměřeného na tvorbu třídního kolektivu, environmentální výchovu, turistiku. Kurz
se konal v nově zrekonstruovaném středisku environmentální
výchovy Národního parku Šumava na Horské Kvildě. První den
absolvovali žáci celodenní výukový program Šumavou pěšky
z Horské Kvildy přes Antýgl, IS
Rokyta, Vchynicko-Tetovský plavební kanál zpět na Horskou Kvildu cca 14 km. Cestou poznávali
hospodářský les, lesy 1. zóny NP,
řeku Vydru, navštívili IS Rokyta
s venkovní geologickou expozicí
a vnitřní expozicí věnovanou řemeslům staré Šumavy, poznali
plavební kanál a seznámili se
s těžbou dřeva a plavením dříví
na Šumavě. Po celou dobu žáci

Spolupráce
s DDM
dění; mezi nejoblíbenější atrakce
patřily určitě budova parlamentu
známá jako Big Ben, Westminsterské opatství nebo vyhlídkové
kolo London Eye. Kromě architektonických památek měli žáci
možnost obdivovat i umělecká
díla v Národní galerii. Čtvrtek
a pátek potom byly věnovány výuce angličtiny v jazykové škole
s anglickými lektory v Canterbury. V odpoledních hodinách nás
čekala prohlídka vánočně osvícené canterburské katedrály a starobylého centra města s malými
typicky anglickými obchůdky a čas nám zbyl i na
nějaké to nakupování.
V pátek večer jsme se
spoustou nových zážitků
a s taškami plnými nákupů
a drobných dárků pro naše
blízké nasedli do autobusu
zpět do Vimperka.
Celým
programem
s námi procházeli žáci ze
školy z Klášterce nad Orlicí.
Michaela Bečvářová,
Alžběta Rückerová
hráli různé hry zaměřené na spolupráci mezi s sebou, environmentální výchovu a poznávání
sebe sama. Večer proběhl společenský a zábavný program směřovaný na tvorbu třídních kolektivů. Na závěr nesměla chybět
stezka odvahy, která byla tečkou
za velmi zdařilým dnem.
Druhý den byl na programu
pěší výlet na „Tajemné rašeliniště
– Jezerní slať.“ Žáci se hrou seznámili s rašeliništi, s výskytem
množství vzácných a ohrožených
druhů rostlin a živočichů, jak
vzniká rašeliniště, rostou rašeliníky, podnebním rašelinišť. Upevnili své vztahy ve třídě a třídní
kolektiv. Závěrem lze říci, že akce
byla velmi zdařilá a splnila svůj cíl
poznat se mimo školní lavice.
Všichni litovali, že pobyt není
delší alespoň o jeden den.
Vladislava Lehečková
třídní 6. A

Nabídka výukových programů
DDM ve Vimperku je každý rok
velmi pestrá. Děti mají možnost
vyzkoušet různé výtvarné a rukodělné techniky.
Žáci z prvních tříd si vyzkoušeli pečení hnětynek. Paní Kubišová nejprve dětem vyprávěla
o historii tohoto pečiva, o posvícení a potom se pustila s dětmi do
práce. Předem připravené těsto
děti rozválely a pomocí formiček
vykrajovaly tvary, které se jim líbily. Po upečení potřely hnětynky
cukrovou polevou a nazdobily.
Hotové hnětynky si odnesly

čeká předškoláky zápis do školy.
V dubnu ještě navštíví hlavní budovu školy a květen je ve znamení
závěru projektu – slavnostní pasování na žáky ZŠ TGM. Veškeré
informace k projektu, termíny
setkání a fotografie jsou na www
stránkách naší školy (www.zstgmvimperk.cz).
Dagmar Daňková
domů a každý dostal i jednu na
ochutnání.
Páté třídy zvolily výrobu vánočních ozdob z nové hmoty Colourplast. Pod vedením paní Kubišové opatrně nasypaly granule
různých barev z umělé hmoty do
připravených formiček (vykrajovaček) a ty se pak „upekly“. Vrtačkou ozdobám vyvrtaly dírku na
zavěšení. Nakonec ozdoby vložily do celofánového pytlíku.
V DDM jsme navštívili také
výtvarnou galerii, kde jsme obdivovali keramické výrobky, malované obrázky i drobné ozdoby
a šperky.
Dagmar Daňková

Talent okresu Prachatice

Talentem okresu Prachatice se
3. 11. 2015 stala mažoretka Alice
Grulichova ze ZŠ TGM Vimperk.
Do kategorie sportovní byla nominována za výkony v mažoretkovém sportu.
Dalším talentem byla vyhláše-

na Kateřina Roblová. Katka dosahuje velmi dobrých výsledků
v rybaření.
Oběma děvčatům gratulujeme!

Košícek

8. 10. – protidrogová prevence –
8. třídy
13. 10. – Minikopaná OK
14. 10. – Hudební pořad – 1. – 4.
třídy
15. 10. – exkurze NPŠ – 8. třídy
21. 10. – Vzdělání a řemeslo –
9. třídy
27. 10. – Halová kopaná – OK
3. 11. – vyhlášení Talentu okresu
Prachatice
10. 11. – beseda k 1. světové válce
– 9. třídy
11. 11. – Den veteránů – 5. třídy
13. 11. – Program NPŠ – 4. třídy
19. 11. – florbal – žáci 1. stupně
20. 11. – dějepisná olympiáda ŠK
24. 11. – pracovní dílna DDM –
5. třídy
30. 11. – odjezd žáků na týdenní
pobyt ve Velké Británii
1. 12. – Projektový den – 7. B
3. 12. – adaptační kurz 6. tříd
6. 12. – 2. adventní neděle – rozsvícení vánočního stromu
7. 12. – exkurze do Muzea čokolády v Táboře – 5. třídy
9. 12. – divadlo Písek – 1., 3. třídy
10. 12. – Projektový den 7. A

29. 8. – MS v mažoretkovém
sportu
14. 9. – kyberšikana – 6. třídy
15. 9. – Světový den 1. pomoci,
branný den
16. 9. – beseda o alkoholismu –
7. třídy
21. 9. – exkurze grafitové doly –
9. třídy
22. 9. – zahájeno plavání 3. a 4.
tříd
22. 9.- dopravní výchova – 4. třídy
22. 9. – přespolní běh – OK
23. 9. – Natur Vision
24. 9. – exkurze synagoga Čkyně
– 9,. třídy
29. 9. Přírodovědná exkurze –
8. třídy
1. 10. – sportovní den, burza škol
2. 10. – vernisáž výstavy k 85. výročí školy, program k výročí
pro žáky školy
3. 10. – průvod městem, program
pro veřejnost
6. 10. – exkurze NPŠ – 7. třídy
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Alžběta Rückerová

Mažoretky Klapeto – seniorky
Na konci srpna 2015 se seniorky Klapeto staly mistryněmi světa
s náčiním flag, druhými vicemistryněmi s náčiním pom a ještě se
umístily na 4. místě se svou show
Šípková Růženka.
Díky svým dobrým umístěním
byl tým pozván na zářijové zastupitelstvo města Vimperka. Zde
starostka města Ing. Jaroslava
Martanová
a
místostarosta
Ing. Jiří Cais poděkovali děvčatům a trenérce za reprezentaci
města a předali jim upomínkové
předměty.
Od září děvčata trénují 2x týdně v prostorách tělocvičny ZŠ
TGM. V současné době má tým
17 členek. Pilují se nové prvky,

oprašují se starší sestavy a mažoretky vystupují na různých akcích. Představily se například na
Dnu seniorů ve vimperském kulturním středisku, na plese včelařů
v Prachaticích, na charitativní
akci, kterou pořádalo OS Stanislavy Chumanové, na rozsvícení
stromu města Vimperka, na rozsvícení stromu ZŠ TGM atd.
V prosinci děvčata začnou trénovat nové sestavy a o vánočních
svátcích proběhne soustředění.
V lednu a v únoru se soubor
představí na několika plesech.
A od března už začínají kvalifikační kola mažoretkových soutěží.
Alžběta Rückerová

Kroužky a nepovinné předměty
ve školním roce 2015–16

Základy pohybové výchovy
– 1.,2.,3., 4. ročník – vedoucí –
pí řed. Rückerová – úterý od
15.00, pátek od 15.00 hodin
Mažoretky – 4.. – 9. ročník
– vedoucí – pí uč. A. Rückerová
Pěvecký kroužek při ŠD –
vedoucí – pí vych. Malíková –
úterý od 14.15 – 15.00
Dovedné ruce při ŠD – vedoucí – pí vych. Iglerová – středa od 14.15 – 15.00
Bruslení – pí uč. Hrůšová,
pí uč. Mondlová – pondělí –
13.00 – 14.00 – 1. – 4. třídy
Sportovní kroužek – vedoucí pí uč. Hrůšová – úterý
13.30 – 14.15 – 1. – 4. třídy
Zájmová těl. výchova –
basket – 5. – 9. ročník, čtvrtek
14.00 – 15.00 vedoucí p. uč.
Bejček
Volejbal – 5. – 9. ročník –

středa 13.30 – 14.15 – pí uč.
Hudečková
Míčové hry – středa 13.00
– 14.00 – pí uč. Mondlová
Nepovinné předměty:
Náboženství – pí Předotová
Dramaťák – 2. – 4. třída –
dle dohody – pí uč. Karasová

Kroužky našich partnerů
v prostorách ZŠ TGM
Skiraple – MŠ + 1. ročník,
2. + 3. ročník – úterý 15.45 –
17.45, čtvrtek 15.15 -17.15 – pí
uč. Hudečková, pí Daverná,
Mondlová, Hojdarová
Skiraple 4. + 5. ročník – pí
uč. Jedličková – dle dohody
Kroužek snowboardingu –
středa, pátek 14.00 – 16.00 –
SK SNOWRIDERS

Medvědí stezka je nejstarší naučnou stezkou na Šumavě a v jižních Čechách a jak napovídá název stezky, je spjatá s historií posledního šumavského medvěda
zastřeleného roku 1856. Stezku
jsme absolvovali z Černého Kříže
přes Jelení Vrchy do Ovesné. A co
jsme všechno na patnácti kilometrové túře viděli? Bärenstein –
žulový kámen na památku posledního šumavského medvěda,
který byl v těchto místech zastřelen. Schwarzenberský plavební
kanál – dříve sloužil k plavení
dříví až do Vídně. Podél Medvědí
stezky prochází podzemní tunel
kanálu u osady Jelení Vrchy, uza-

vřený z obou stran kamennými
portály v novogotickém a empírovém slohu. Dnes je kanál významnou technickou památkou.
Jelení jezírko – nádrž pro zvýšení
stavu vody v kanálu. Skalní útvary
na stezce – vznikly zvětráváním
a působením mrazu. Skalní útvary a balvany byly všude kolem
nás. Ty nejzajímavější a největší
jsou pojmenované a označené cedulkou s názvem jako např.: Viklan, Kamenná kráska, Soutěska
lapků, Hřib, Obří kostky atd. Asi
po pěti hodinách jsme došli k železniční zastávce Ovesná a vlakem jeli zpět do Vimperka.
Helena Jíňová

Exkurze Kvilda

Kolem 10. hodiny jsme jeli na
Kvildu. Tam jsme šli na oboru s
jeleny. Došli jsme na 1. posed, na
kterém jsme neviděli ani živáčka,
ani na druhém posedu nebylo nic
vidět. Ale když jsme šli na 3. posed, zahlédli jsme jeleny. Každý
hned fotil, natáčel. Všem se jeleni
moc líbili. Domů jsme přijeli kolem 13. hodiny.
Exkurze se vydařila velice dobře až na nepříznivé počasí.
Ale nikomu to nevadilo.

Dne 6. 10. 2015 jsme žáci 7. A
a 7. B jeli autobusem na Kvildu a
Borovou Ladu.
Sraz před školou byl v 8.00.
Když jsme dojeli na Borovou
Ladu, ušli jsme asi 100 metrů
na líheň ryb. U líhně byl pán, který nám nejen ukázal pstruhy, lososy, jesetery, lipany, ale podal
nám i o nich zajímavé informace.
Viděli jsme, co všechno pstruhová líheň musí obsahovat. Potom
jsme šli krmit ryby.

Spolupráce s NPŠ

Dramaťák a ŠD vítají nové občánky
V obřadní síni Městského úřadu ve Vimperku vítají nově narozená miminka a dramaťáci s dětmi ze školní družiny se tohoto
slavnostního aktu každým rokem
zúčastňují. Poprvé v letošním
školním roce program zajistila
družina 15. a 22. října 2015 pod
vedením paní vychovatelky Lenky Malíkové. Dramaťák se o kulturní program postaral 12. a 19.

Přírodovědná expedice 8. A a 8. B
na Medvědí stezce

listopadu 2015 s paní učitelkou
Ivou Karasovou. Děti svými básničkami a písničkami potěšili maminky i tatínky nově narozených
občánků. Setkání s malými dětmi
bývají vždy milá a příjemná.
Všem našim spoluobčánkům přejeme hodně štěstí, lásky a radosti
ze života.
Mgr. Iva Karasová

Spolupráce s NPŠ je i v tomto
školním roce výborná. Hned
v září naši žáci dostali hezké sešity jako bonus za návštěvy SEV,
kam rádi chodíme. Jako partnerská škola NPŠ jsme dostali také
sešity i pro naše prvňáčky. Paní
učitelky objednaly programy
všem třídám i letos. Výukové programy SEV jsou dobře a fundovaně vedeny. Děti se zábavnou formou naučí spoustu o Šumavě ne-
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Jiří Janda 7. A

boli o krajině, ve které žijí. Žáci za
ně platí 20 Kč a domů si odnáší
pracovní listy a drobné dárky. Navíc získané vědomosti žáci zúročují na přírodovědných a zeměpisných hodinách. 2. – 4. třídy se
již těší na pracovní listy k prvnímu kolu Přírodovědné soutěže.
Někteří vyučující si objednali
také zážitkové akce v terénu.
Mgr. Iva Karasová

Sportovní den
Ve čtvrtek 1. října 2015 se
v rámci oslav 85. výročí založení
ZŠ TGM uskutečnil 1. ročník
přespolního běhu. Celkem 142
žáků z 1., 2., 3. a 5. tříd si poměřilo své síly na tratích ve sportovním areálu Vodník.
Závody proběhly ve spolupráci
s firmou SportSoft, zastoupenou
panem Karlem Hudečkem. Děti
si tak vyzkoušely opravdové závody s čipem a startovním číslem.
Každý ročník měl svoji vyznačenou trať. Startovalo se hromadně,

Výuka plavání
V září zahájily třetí a čtvrté třídy plavecký výcvik. Každá třída
absolvovala 10 výukových lekcí
v plaveckém bazénu ve Volarech.

vždy děvčata a chlapci z daného
ročníku. Pro každého závodníka
čekala v cíli sladká odměna od
Rady rodičů, pamětní diplom
a pro tři nejlepší v každé kategorii
ještě medaile.
Po celou dobu vládla v areálu
výborná sportovní atmosféra.
Děti se vzájemně povzbuzovaly
a fandily kamarádům. Všem závodníkům patří velká pochvala
a panu Hudečkovi poděkování za
časomíru. Celkové výsledky jsou
na http://sportsoft.cz/cs.

Ohlédnutí za oslavami 85. výročí
založení ZŠ TGM Vimperk

Dagmar Daňková

Všichni žáci na závěr získali mokré vysvědčení za uplavané metry
a jednotlivé plavecké styly. Žáci
třetích tříd dostali velkou pochvalu od vedoucí plaveckého výcviku.
Petra Hrůšová

Mikulášská družina na I. stupni

ZÁPIS
Zápis žáků do 1. třídy pro
školní rok 2016-2017 proběhne v budově školy v parku
Pražská 167, Vimperk
Pátek 5. února 2016 od
13:00 do 17:00
Sobota 6. února 2016 od
9:00 do 11:00
Rodiče mají právo vybrat
pro své dítě školu, která
bude zajišťovat jeho základní
vzdělávání
(Zákon
561/2004 Sb., § 36, odst. 5)

K zápisu vezměte s sebou
rodný list budoucího žáka,
nejmilejší hračku dítěte
a průkaz totožnosti zákonného zástupce.
K zápisu se dostaví i žáci,
kteří měli v loňském školním
roce odklad.
Během zápisu je možné
konzultovat případné žádosti
o odklad školní docházky. Při
zápisu bude přítomna výchovná poradkyně pro 1. stupeň a školní psycholog.

Redakční rada:
Mgr. Alžběta Rückerová – šéfredaktorka, Mgr. Dagmar Rückerové – ředitelka školy, Mgr. Dana Toušlová –
zástupkyně ředitelky, Mgr. Dagmar Daňková – vedoucí odloučeného pracoviště Pražská 167

Kolem školy 6

Více na:
www.zstgmvimperk.cz

