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Celoroční bilancování

Cílem celoroční školní práce
žáků je získávání dovedností,
znalostí i rozvíjení schopností
zhodnocené vysvědčením, vrcholem je však také porovnávání všeho získaného s ostatními.
Žáci ZŠ TGM se pravidelně
účastní soutěží, jež pořádá
MŠMT nebo další organizace.
V oblasti jazyků se jedná
o olympiádu v německém jazyce,
která je stejně jako ostatní organizována na úrovni školního kola
a ti nejúspěšnější postupují do
kola okresního. Letos si v okresním kole velmi dobře vedla Alice
Grulichová, obsadila 3. místo,

Číslo

hned za ní skončil Filip Schartner. Alici se dařilo i v anglickém
jazyce a obsadila místo hned za
medailovými pozicemi, v nižší
věkové kategorii si dobře vedl
Vojtěch Jirkovský. ZŠ TGM pořádá pravidelně také olympiádu
v českém jazyce, školu v okresním kole reprezentoval Zdeněk
Frček. Další tradiční soutěží pořádanou na naší škole je recitace.
Ze školního kola postoupila do
kola okresního 6 žáků a dva
z nich – Matyáš Rákosník
a Adéla Tonkovičová si vybojovali postup do krajského kola
v Českém Krumlově. B. Kučero-

vá a J. Waltman zastupovali naši
školu v okresním kole ve zpěvu.
Mezi podporované soutěže
v České republice patří soutěže
přírodovědné. Výkon Moniky
Kostkové v biologické olympiádě
ocenila okresní porota 5. místem.
Zpracování příkladů v olympiádě
v matematiky Lucie Vrtilkové
bylo oceněno 8. pořadím v okresním kole, 5. příčka ve vyšší věkové
kategorii patřila svorně Andree
a Adamovi Kovalčíkovým. Do
okresního kola Pythagoriády se
propočítali Lucie Eignerová,
Andrea Kovalčíková a Adam
Kovalčík. Další přírodovědnou
soutěží byla také rybářská olympiáda a soutěž Národní park ve
školních lavicích.
Mezi soutěže, v nichž si naši
žáci dobře vedou, patří soutěže
sportovní. Uvedu několik výsledků z posledního období. V soutěži Hokejbal proti drogám si žáci
6. a 7. ročníku vybojovali přes
vítězství v okresním a poté v krajském kole postup do republikového finále a díky příspěvku z MR
se účastní finálového boje v Pardubicích. Mažoretky si z kvalifikace MČR přivezly několik medailí a seniorky si s náčiním POM,
SHOW a 2. místem s náčiním

FLAG zajistily účast na MS v Praze. Kadetky s náčiním POM si
vybojovaly postup na ME
v Chorvatsku. Radost sobě i nám
přinesla stříbrná medaile dua
little kadetek (V. Peková, A. Kotrlíková) s náčiním POM.
Poměrně mladým sportovním
kláním podporovaným olympioniky je soutěž OVOV (Odznak
všestrannosti olympijských vítězů) – naše družstvo obsadilo
v okresním kole 2. pozici, postup
do krajského kola v jednotlivcích
si vybojovali L. Krejčí, E. Pospíšilová, J. Vavřík, L. Eignerová,
L. Piklová. Pohár rozhlasu, atletická soutěž školních družstev se
pravidelně koná v Prachaticích.
Letošní ročník přinesl 2. místo
družstvu
mladších
žákyň
a družstvu starších žáků.
Děkujeme všem žákům za
vzornou reprezentaci školy v soutěžích, a to i v těch, které zde nebyly zmiňovány. Děkujeme rodičům za podporu a trpělivost, poděkování patří též pedagogům za
vedení žáků ke zdravému poměřování sil a za čas i energii věnovanou jednotlivým akcím, jejich
přípravě i přípravě žáků.

Milí deváťáci,

částí příběhu jsou ti, kteří vám
pomáhali zvládat první písmenka
a slabiky, zasvěcovali vás do tajů
čísel, ale také ti, co vám odkrývali
složitější zákonitosti přírodních
věd. Mnozí vám dokazovali, jak je
důležité znát cizí jazyk, pocítit
hrdost nad činy slavných Čechů,
jiní vám při výchovných předmětech ukazovali cestu k umění,
a tak si někteří z vás našli svého
koníčka pro volný čas.

30. červen 2016 je tečkou za
vaší zákonnou povinností stanovenou Marií Terezií. Další den už
budete patřit jinam. A tak vám
možná při nesčetných stiscích rukou, přes okvětní plátky darovaných květin a zavlhlé oči proběhne jak na filmovém plátně několik
let v Masaryčce. Jako by si každý
z vás psal svůj vlastní příběh od
perníkové jedničky na školní lavici dne 1. 9. 2007. Nedílnou sou-
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Mgr. Dagmar Rückerová

Pokračování na str. 3

Holky: Alice Grulichová, Lenka Horelicová, Kristýna Chalupná,
Martina Chvalová, Karolína Kortišová, Štěpánka Narovcová, Sára Štěchová, Karolína Vančurová
Kluci: Vojtěch Burian, Miroslav Dvořák, Lukáš Frühauf, Lukáš
Hladký, Ondřej Hradil, Ondřej Jošt, Jiří Kobr, Miroslav Novotný, Filip
Schartner , Matěj Vachuta, Josef Zátka
Ti, co nás opustili: Aneta Proroková, Natálie Košková, Lukáš Edl

Rozloučení 9. A
Je to tu. Končíme základní
školu a jdeme dál. Už nikdy se
společně nesejdeme ve stejné třídě, nesedneme do stejných lavic,
ani spolu nebudeme provokovat
učitele. Ty společné dny, kdy jsme
se společně děsili testů a radili si
při zkoušení, jsou pryč. Tento den
je pro někoho normální, ale pro
nás, pro deváťáky je výjimečný, to
proto, že začíná nová etapa našeho života. Devět let od začátku
školní docházky už uplynulo a my
můžeme jen vzpomínat. Tahle
škola byla na devět let naším druhým domovem, i když nás to tu
občas štvalo, jsme rádi, že jsme
mohli být právě zde, na této škole

a v této třídě! Každý z nás je něčím jiný, proto jsme vytvořili tak
zvláštní a super partu, která držela za těch správných okolností při
sobě. Ne vždy, ale lepší než nikdy.
Lepší třídu jsme si přát nemohli.
Přesto, že jsme často učitelům
i učitelkám drásali nervy a to doslova, je máme moc rádi, jsme jim
moc vděčni za to všechno, co nás
naučili. Věříme, že to naše věčné
otravování při hodinách, dohadování se s nimi, nebo ty naše honičky po třídě budou všem učitelům chybět i přesto, že jsme jim
přidali pár šedivých vlasů. Nezapomeneme.
S láskou IX. A

Rozloučení s 9. A
Nastal ten smutný, ale zároveň
pro Vás určitě i radostný okamžik.
Sešli jsme se před čtyřmi lety.
Ani jsem se pořádně nestihla rozkoukat a z malých holčiček se staly velké slečny, z malých raubířů
velcí chlapáci. Za celé ty roky
jsme toho spoustu zažili. Mnoho
veselých a radostných chvil, ale
i chvilky nepříliš veselé a šťastné.
Věřím, že jsme se z nich poučili
a jednou se jim společně zasmějeme.

Byli jste zvídaví, akční, divocí,
samostatní a mně s Vámi bylo
hezky. Mnohokrát jste mě dokázali překvapit (myslím příjemně…třeba co všechno jste dokázali pro prvňáčky vymyslet).
A teď odcházíte…Každý konec
znamená nový začátek a já Vám
všem přeji hodně štěstí, správné
lidi kolem sebe a ať Vás vaše budoucí povolání baví.
Vaše třídní učitelka
Jana Hudečková

Seznam žáků: Matyáš Český, Barbora Fléglová, Zdeněk Frček, Rostislav Frýdek, Veronika Hodoušková, Anna Chodorová, Marek Jiruš,
Patricie Kodýdková, Barbora Květoňová, Natálie Košková, Lenka
Piklová, Kateřina Nováková, Adéla Psotková, Jan Vacík, Stanislava Vacíková, Natálie Szwanczarová, Barbora Zubová, Johanka Zbořilová
Seznam těch, kteří s námi nějaký čas byli: 6. třída: Ž. Laciová, P. Gašpar, T. Tran, L. Tranová, L. Tranová; 7. třída: O. Pavlík, S. Filsaková,
Z. Kůs, V. Spoustová; 8. třída: D. Szombatiová, O. Švejnochová, J. Jirsa

Rozloučení 9. B

se snažili nám natlouct učivo do
hlavy a vydrželi to s námi. Největší díky patří naší třídní paní učitelce Alžbětě Rückerové, která
měla s námi největší trápení.
Měla tu trpělivost nám vždy pomoct v dobrém i zlém, v neshodách i nenávisti. Pomohla udržet
náš kolektiv až do 9. třídy. Ty roky
s námi byly hodně těžké, někdy
i marné, ale i přes to všechno
jsme všichni s úsměvem dotáhli
až do úplného konce.
Teď se naše komedie a přátelství rozpadne. Všechny ty společní zážitky, výlety, exkurze, výtlemy, průšvihy, radost, hádky, sezení v lavicích, vykřikování v hodině, házení papírků, zlobení o přestávkách, rvačky, rozbité věci,
společné dohadování, hraní her
atd… To vše se stane jen vzpomínkou na ZŠ TGM.
Děkujeme této škole za nejkrásnější léta v našem životě.
Díky základní škole jsme poznali,
jak vypadá pravé přátelství
a správný kolektiv.
IX. B

Moje milá 9. B!

Dnes jsou z vás mladí muži
a mladé slečny, kteří jsou připraveni dobýt svět.
Vydáním vysvědčení a posledním zazvoněním naše společné
působení na Masaryčce končí.
Odcházíte vstříc novým začátkům, vstříc nové škole, budoucímu povolání, novému kolektivu.
Vše nejlepší do nového začátku …Natálko, Báro, Johanko, Katko, Marku, Patriko, Barčo, Verčo,
Stáňo, Honzo, Adélko, Rosťo,
Ančo, Matyáši, Báro, Natálko,
Lenko, Zdeňku!
Bylo s vámi hezky.
Alžběta Rückerová,
třídní učitelka 9. B

V 6. třídě začala celá komedie.
Byli jsme malí šesťáci a začali
jsme se pomalu poznávat. Díky
adapťáku jsme se všichni seznámili pořádně a vše začalo.
Nebylo to vždy jednoduché,
ale teď na konci 9. třídy si uvědomujeme, že všechno mělo smysl,
všechno někam směřovalo, vše
nás něco naučilo. Loučíme se
a budeme vzpomínat na naše nezapomenutelné učitele, školníka
Bořka stavitele a na všechny další
zaměstnance školy. Jsme rádi, že
jsme mohli být součástí Masaryčky v letech 2012-2016.
Děkujeme paní ředitelce Dagmar Rückerové, že to s námi vydržela i přes všechny průšvihy
a že nám ukázala, že život není
jenom komedie, jak jsme si celé
roky mysleli, ale je to o lásce, pocitech, přátelství, důvěře a o kolektivu, že hádat se je zbytečné.
Také děkujeme všem učitelům,
kteří věděli, že učit se je pro nás
noční můra, ale i přes to všechno

Sešli jsme se poprvé v 6. B 1. 9.
2012. Tenkrát jste byli ještě všichni malí, neposední a rozpustilí
žáčkové. Pamatuji si uplakaného
chlapce v první lavici, chlapce
s dlouhým copánkem, děvčata
v sukýnkách. Stála jsem před
vámi ve třídě s touhou předat
vám to, co znám, co umím a co je
ve mně nejlepšího. Čtyři roky
jsme spolu tvořili kolektiv, který
toho hodně zažil. Nebylo to jen
o učení, ale také o komunikaci,
kompromisech. Nezapomenutelné jistě budou i naše exkurze
a projekty.
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Strom absolventů

V blízkosti říčky Volyňky se již
několik let rozšiřuje alej absolventů. Každoročně tam žáci 9.
ročníku vimperských škol vysázejí 3 – 4 duby, které připomínají
závěr povinné školní docházky.
Letošní vysazování proběhlo 1.
června, přípravné práce v podobě
vykopání jámy pro kořenový bal
stromu a částečnou okolní úpravu vykonali chlapci z 9. A a 9. B
pod dohledem školníka Karla
Hercika o den dříve.
Vysazování mělo slavnostní atmosféru. Obě deváté třídy pod
vedením svých třídních učitelek
Jany Hudečkové (9. A) a Alžběty
Rückerové (9. B) připravily přání
nově sázeným stromům a ke kořenům dubu vložili jednotlivci
vzpomínky na společně strávená

Milí deváťáci

Dokončení ze str. 1
Masaryčka nebyla jen místem,
kde jste získali základní vzdělání.
Poznali jste zde sílu vlastní osobnosti, která je tak důležitá pro
vaši budoucnost. Navázali jste
vztahy, o něž se můžete v budoucnu opřít, a já věřím, že přetrvají. Naučili jste se překonávat
překážky i vlastní strach, museli
jste se vyrovnat se zklamáním
i nespravedlností, poznali jste, že
život nejsou jen dny zalité sluncem. Zkrátka – odcházíte silnější.
Po celou dobu vašeho pobytu
ve škole vás podporovali rodiče
a patří jim poděkování za spolupráci. Bez nich by totiž nemohly
proběhnout exkurze, návštěvy divadel, sportovní či jiné akce, jež
určitě zapadnou do mozaiky
vzpomínek na školní léta.
Chlapci a děvčata, budoucnost
máte ve svých rukou. Vybrali jste
si budoucí profesi, budete usilo-

léta. Sázení stromů absolventů na
Den dětí vlastně zahájilo poslední
měsíc, který prožijí deváťáci společně. A bylo to na jejich tvářích
i v jejich slovech znát. Nechyběla
ani píseň, přátelské vzkazy mezi
oběma třídami a slzy dojetí. Každá třída opatřila svůj strom tabulkou s letopočtem a upravila okolí
stromu.
Práce spojené se sázením stromu vykonali žáci pod dohledem
odborné firmy, celou akci řídil
jako každý rok odbor životního
prostředí (Ing. Kotál, Ing. Tůmová). Poděkování za výsadbu a přání do následujícího období vyjádřil místostarosta Jiří Cais a ředitelka ZŠ TGM Vimperk.
Mgr. Dagmar Rückerová

vat o spokojenost v osobním životě. Pamatujte však, že úspěšný
a spokojený život není jen dílem
náhody. Důležité je něco pro něj
obětovat. Každý den vyhrát souboj s vlastní pohodlností, nenechat se odradit, povznést se nad
škarohlídy. Nejlépe se nám povede tehdy, když budeme dělat to,
co máme skutečně rádi, protože
nadšení je na naší cestě klíčovým
faktorem. A pokud se na své cestě
za štěstím, úspěchem a spokojeností dopustíte chyb? Poučte se
z nich a hlavně – vytrvejte!
„Budete čelit mnoha porážkám
ve svém životě, ale nikdy nedopusťte, aby vás porazily navždy.“
(Maya Angelou)
Milí deváťáci, jménem všech
zaměstnanců Základní školy T. G.
Masaryka Vimperk vám přeji
šťastný a spokojený život!
Mgr. Dagmar Rückerová

Den učitelů

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu opět v letošním
roce uspořádal oslavu Dne učitelů na Vimpersku, a to 30. 3.
v Městském kulturním středisku.
Školské rady a vedení jednotlivých škol navrhly k tomuto dni
ocenění pedagogů za dlouholetou pedagogickou práci, úspěchy
v učitelské činnosti nebo výborné
výsledky v oblasti zájmových
vzdělávání v souvislosti s propagací své školy i svého města. Průvodcem slavnostního programu
byl nově jmenovaný vedoucí odboru ŠKaCR Mgr. Zdeně Kuncl,
mezi oceněnými byl i PhDr. Miloš Beneš, jenž po třináctiletém
působení na pozici vedoucího
odboru MěÚ odešel na zasloužený odpočinek.
Ze Základní školy T. G. Masaryka Vimperk byli oceněni:
Mgr. Dagmar Daňková: dlouholetá pedagogická činnost, výborné pedagogické výsledky a organizační práce jako vedoucí odloučeného pracoviště na 1. stupni
Mgr. Josef Bejček: rozvoj sportovních dovedností při výchově
mládeže, výsledky žáků ve sportovních soutěžích na celostátní

úrovni, činnost klubu SNOWRIDERS
Mgr. Alžběta Rückerová: výsledky v pedagogické práci, rozvoj mažoretkového sportu a výsledky na celostátní i mezinárodní úrovni
Slavnostní atmosféru v Městském kulturním středisku podtrhli svým vystoupením žáci hudebního oboru vimperské základní umělecké školy. Ocenění předávali starostka Vimperka Jaroslava Martanová, místostarosta
Jiří Cais, hosty slavnostní akce
byli zástupci krajské samosprávy
Jana Krejsová a Pavel Dvořák.
Naše škola si připomněla Den
učitelů společným setkáním bývalých i současných zaměstnanců
dne 6. dubna v Pizzerii Marco.
Úvod společného posezení obstarali žáci ze školní družiny pod vedením Lenky Malíkové a Bronislavy Rückerové, ve svém pěveckém a recitačním pásmu ukázali
průřez své zájmové činnosti ve
školní družině. Význam učitelské
profese zdůraznili ve své gratulaci
také představitelé města – Jaroslava Martanová a Jiří Cais, pozvání přijal také vedoucí odboru
školství Zdeněk Kuncl.
Mgr. Dagmar Rückerová

Zpráva výchovného poradce
V letošním školním roce navštívili žáci 8. ročníku Burzu škol
ve Vimperku, kde se prezentovala
většina středních škol z celého
okresu. V květnu jsme byli na
Úřadu práce v Prachaticích. Zde
žáci získali informace o nezaměstnanosti v našem regionu,
kraji i celé České republice. Byli
také seznámeni s tím, že největší
zájem ze strany zaměstnavatelů je
o technické obory, obory zdravotnické a o služby. Největší problémy se sháněním zaměstnání
jsou tradičně v oborech ekonomických a zemědělských. Žáci 8.
ročníků si také mohli vyzkoušet
SCIO testy z matematiky, českého jazyka a obecně studijních
předpokladů. Výsledky se dozvěděli v polovině června.
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Žáci 9. ročníků navštívili
Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, Burzu škol ve Vimperku. V listopadu a prosinci měli
možnost v předmětu Svět práce
vidět prezentace některých škol
z našeho kraje.
Ve školním roce 2015/16 byli
v 1. kole přijímacího řízení úspěšní všichni žáci. Nikdo nemusel
podávat přihlášku do 2. kola. Na
osmileté gymnázium odchází 4
žáci z 5. ročníku. Z nižších tříd
vychází 6 žáků, kteří byli přijati
na učební obory. Z devátých tříd
opouští školu celkem 37 žáků,
z toho na maturitní obory nastupuje 24 žáků a na učební obory 13
žáků.
Výchovný poradce pro II. stupeň
Mgr. Martin Procházka

Škola nanečisto

Zvládnu to

Cílem projektu Škola nanečisto je přiblížit budoucím školákům školní prostředí, poznat
nové kamarády a pedagogy.
V letošním 13. ročníku proběhlo 5 společných setkání. Tradiční první návštěva byla v 1. třídách, následovalo „Zpíváme si,
kreslíme a cvičíme“, „Zápis do
školy se blíží“, návštěva hlavní budovy a závěrečné slavnostní paso-

vání na žáky ZŠ TGM. Celého
projektu se zúčastnili předškoláci
ze všech mateřských škol v doprovodu paní učitelek, kterým
patří poděkování za pomoc při
jeho realizaci. Veškeré informace
a fotografie z jednotlivých setkání jsou na webových stránkách
školy.

Projekt 1. a 9. tříd

V letošním roce jsme měli tyto
společné akce:
* svátek Halloween
* vánoční čtení a tvoření
* společné bruslení
* Velikonoce – svátky jara
* Den Země
* hry a opékání buřtů v přírodě
* společné vystoupení na závěrečné školní slavnosti
Mgr. D. Daňková a I. Karasová

Zvládnu to – je název projektu
pro žáky devátých tříd. Žáci se na
něm připravují na přijímací
zkoušky, slouží k utřídění a shrnutí učiva.
Letos strávila 9. A a 9. B svůj
výjezdní projekt na Nových Hutích v hotelu Kodrea od 30. 3. do
1. 4. 2016. Náplň dne byla jasná.
Žáci byli rozděleni do skupin
a střídali se v opakování ČJ, M
a OSP. Výuka probíhala v dopoledním a odpoledním bloku. Ve
čtvrtek přijeli za žáky také profesoři z vimperského gymnázia –
Mgr. Jan Heřta a Mgr. Jana Tláskalová.
Z ankety, která byla žákům zadána poslední den projektu, vyplývá, že všichni účastníci byli
s akcí Zvládnu to spokojeni.

Stalo se již tradicí, že v průběhu školního roku se spolu setkávají žáci 1. a 9. tříd. Tato spolupráce začíná vždy na slavnostním
pasování na žáky školy, kdy budoucí prvňáčky na podium doprovází kamarádi z 8. tříd. Po
prázdninách jsou z předškoláků
prvňáci a z osmáků deváťáci.

Mgr. Dagmar Daňková

Pasování budoucích žáků školy
Naše základní škola pořádá
tradičně na závěr projektu Škola
nanečisto v Městském kulturním
středisku Vimperk PASOVÁNÍ
BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ. Nejinak tomu bylo i v letošním roce.
Ve spolupráci s vimperskými mateřskými školami byli k tomuto
pasování pozváni rodiče se svými
ratolestmi dne 26. května 2016.
O zahájení celé akce se postaral soubor školní družiny pod vedením Lenky Malíkové a Bronislavy Desatové, poté už na pódium přicházeli budoucí školáci za
doprovodu žáků 8. ročníku. Připasování obdrželi žáci buton s logem školy, pamětní list, plnicí
pero a omalovánky věnované odborem školství MěÚ Vimperk. Na
slavnostní akci byly pozvány též
ředitelky a vyučující mateřských

škol, jež dětem popřály všechno
nejlepší a šťastný vykročení k plnění povinné školní docházky.
Na závěr vystoupil Dramaťák
paní učitelky Ivy Karasové s připravenou pohádkou.
Po skončení akce proběhlo
v přísálí MěKS první setkání rodičů s budoucími vyučujícími 1.
ročníku, pro děti byly připraveny
zábavné hry.
Mgr. Dagmar Rückerová

Kulturní zážitek
Žáci 7. tříd navštívili v březnu
pražské divadlo Hybernia, kde
jsme měli možnost zhlédnout
muzikál Sněhová královna. Přestavení nás zaujalo nejen kouzelným prostředím, ale hlavně nádhernou výpravou, krásnými melodiemi a úžasnými výkony herců.
Šesté třídy navštívili Malé divadlo v Českých Budějovicích,
které pořádalo v rámci oslav 700.
výročí narození Karla IV. divadelní hru o životě tohoto významného panovníka. Žáci si netradiční
formou rozšílili dějepisné znalos-

ti o „Otci vlasti“ a také jsme si vychutnali krásný kulturní zážitek
v tomto „malém“ divadle. Obě
představení se dětem velmi líbila.
Návštěvami divadel vedeme
žáky také k tomu, aby poznali
skutečné prostředí divadla, aby si
uvědomili, jak se do divadla oblékat a jak se zde chovat. Musím
s radostí konstatovat, že naši žáci
patří vždy na těchto kulturních
akcích k nejukázněnějším a že
společenské chování jim rozhodně není cizí.
Mgr. Dana Toušlová

Všichni také doporučují účast na
výjezdu i příštím devátým ročníkům. Většině žáků vyhovoval
zvolený způsob výuky i denní režim dne, velká část byla také spokojena s ubytováním a stravou.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem „ účastníkům zájezdu“. Díky spolupráci
žáků i pedagogů se projekt vydařil.
Mgr. Alžběta Rückerová

Protidrogová prevence
V rámci plnění minimálního
preventivního programu naší
školy proběhly v II. pololetí besedy Policie ČR. Na I. stupni byly
zaměřeny na bezpečnost silničního provozu, osobní bezpečnost,
prevenci rizikového chování. Na
II. stupni se besedy zabývaly kyberšikanou, protidrogovou prevencí, trestní zodpovědností, šikanou.

Dalšími lektory byly pracovníci Portus Prachatice – projekt
Phénix, kteří v 9. třídách uskutečnily besedy na téma sexuální výchova, v 5. třídách šikana a tvorba
třídního kolektivu. Další besedy
proběhnou na začátku dalšího
školního roku, dle finančních
možnosti z dotací MŠMT a města Vimperk.
Mgr. Vladislava Lehečková

Hlídky mladých zdravotníků

Dne 12. 5. 2016 se uskutečnila
soutěž mladých zdravotníků a záchranářů v Prachaticích. Dohromady se zúčastnilo soutěže 95
žáků, kteří byli rozděleni do dvou
kategorií – 1. stupeň a 2. stupeň.
1. stupeň měl 7 družstev a 2. stupeň 12 družstev. Naše družstvo
tvořily: Alice Grulichová a Sára
Štěchová z 9. A, Adriana Hojdekrová a Petra Fendrichová z 8. B
a Veronika Krečmerová z 6. B.
Každý z týmů se musel zúčastnit zdravotnické části soutěže
a hasičské části. V té zdravotnické
části bylo 5 stanovišť. Na 1. stanovišti byl transport zraněných.
Tam jsme hned bohužel ztratily 5
bodů. Na 2. stanovišti byla obvazová technika. Na tomto stanovišti jsme získaly plný počet bodů.
Poté jsme absolvovaly 3. stanoviště. Tam byla amputace prstu způsobená sekerou při štípání dřeva
a poranění oka odraženou třískou. Tady jsme ztratily 10 bodů,
protože jsme už na začátku měly
volat záchrannou službu, a to
jsme bohužel neudělaly. Na 4. stanovišti mělo děvče otřes mozku
a 2. děvče otevřenou zlomeninu.
Tady už jsme si naštěstí nahnaly
body perfektním ošetřením.
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A na 5. stanovišti byla resuscitace chlapce v bezvědomí, muž
s pneumotoraxem (poraněním
hrudníku průstřelem) a agresivní
opilý chlapec.
Poté jsme šly na hasičskou část
soutěže. Zde byla 3 stanoviště.
Prvním byla džberová technika.
Tady jsme měly za úkol pomocí
proudu vody shodit 5 plastových
lahví v co nejlepším čase. Na dalším stanovišti jsme musely rozeznat typy hasičských přístrojů
a uvést na jaký typ požáru se používají. Na dalším stanovišti jsme
musely sbalit evakuační zavazadlo. Na těchto dvou stanovištích
jsme získaly plný počet bodů.
Nakonec jsme skončily ve velké konkurenci na 8. místě. Myslím, že za náš tým můžu říci, že
jsme předvedly nadprůměrné výkony na všech stanovištích.
Petra Fendrichová 8. B

Karel IV.

V letošním roce uplynulo 700
let od narození císaře Svaté říše
římské, českého krále, římsko-německého krále italského (lombardského), burgundského krále,
lucemburského hraběte Karla IV.
Byl synem českého krále Jana
Lucemburského a Elišky Přemyslovny dcery Václava II. Při křtu
přijal jméno Václav, jméno Karel
přijal ve Francii při biřmování během své výchovy na dvoře svého
strýce a kmotra francouzského
krále Karla IV. Sličného. Zde se
mu dostalo na tehdejší dobu vynikajícímu vzdělání a znalosti
pěti jazyků.
Patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku.
K jeho počinům patří vydání Zlaté buly – říšského ústavního zákon, která též upravovala vztah
českého státu k říši a potvrzovala
jeho výjimečné a nezávislé postavení v rámci Svaté říše římské.
Zlatá bula platila v říši až do jejího zrušení v roce 1806.
Jako český král proslul především založením univerzity Praze
v roce 1348, která nese jeho jméno, výstavbo Nového Města pražského, stavbou kamenného Karlova mostu přes řeku Vltavu
v Praze, zbudováním hradu Karlštejna a mnoha dalšími počiny.

Spolu s otcem započali se stavbou
chrámu svatého Víta. Karel také
dosáhl významné územní expanze českého státu, především severovýchodním směrem a to hlavně
díky své obratné sňatkové politice.
Je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností českých
dějin a v roce 2005 s převahou
zvítězil v anketě Největší Čech.
Projekt Karel IV.
V rámci oslav 700. výročí narození proběhl na naší škole projekt Karel IV. Na výzdobě chodeb
se podíleli všechny ročníky II.
stupně a 5. tříd v hodinách výtvarné výchovy, tvorba byla zaměřena na plakáty k výročí, korunovační klenoty, postavy Karla
IV., Karlštejn. Žáci 7. zpracovali
život a dílo Karla IV. v projektech,
které byly vystaveny ve vstupní
hale. Ve 4. a 5. třídách p. učitelka
Nováková uskutečnila přednášku
o Karlu IV. a zhlédli kreslené
krátké filmy na toto téma „ Dějiny
udatného národa.“ Žáci II. stupně
absolvovali přednášku Karel IV.
císař z boží milosti a následně
zhlédli dokumentární film Karel
IV. ze seriálu čt Dvaasedmdesát
jmen české historie. Své znalosti
a postřehy si žáci následně ověřili
v pracovních listech.
Mgr. Vladislava Lehečková

Dějepisná exkurze na hrad Rožmberk

S výukou dějepisu neodmyslitelně souvisí i poznávání památek
naší vlasti, proto se tentokrát třídy 8. A a 8. B vydaly do městečka
Rožmberk nad Vltavou na prohlídku tamějšího hradu Rožmberk, bývalého sídla významného
jihočeského šlechtického rodu
pětilisté růže Rožmberků a od 17.
st. francouzského rodu Buquoyů,
kteří si z hradu utvořili rodové
muzeum. Během hodinové prohlídky prvního okruhu se žáci od
průvodkyně dozvěděli všechny

historické souvislosti hradu
i města Rožmberk, měli možnost
zhlédnout krásné expozice obrazů v Křižácké galerii, zbrojnici,
v Rožmberském pokoji obraz
známé Bílé paní, ochránkyně
Rožmberků, nebo Rožmberskou
síň, jedinou místnost, která byla
zachována tak, jak jí Rožmberkové opustili. Co by to bylo za exkurzi bez „rozchodu“? I ten samozřejmě žáci měli a i přes nepřízeň počasí, si celý den užili.

Mgr. Helena Jíňová

Dopravní soutěž

rii reprezentoval F. Francek,
O. Kramář, B. Kučerová a K. Dolejší. Umístili se na pátém místě.
V jednotlivcích F. Francek vybojoval krásné 4. místo. Žáci R. Frýdek, O. Hradil, K. Chalupná a
B. Zubová v kategorii starších
žáků obsadili 6. místo. Všichni zástupci naší školy si zaslouží velkou pochvalu za přístup k soutěži
a reprezentaci školy.
Mgr. Pavla Nováková

Ve čtvrtek 5. května 2016 se
uskutečnilo okresní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista. Soutěž
se konala V DDM Prachatice.
Žáci během soutěže prokazovali
své znalosti při dopravních testech, zdravovědě, jízdě zručnosti
a praktické jízdě dle pravidel silničního provozu na dopravním
hřišti. Naši školu v mladší katego-

Deváťáci v Národním divadle v Praze
V září roku 2015 byla žákům 9.
A a 9. B nabídnuta možnost
zhlédnout představení Sluha
dvou pánů v ND v Praze. S návštěvou divadla nadšeně souhlasila většina oslovených dětí – vyjma jednoho. Představení se konalo 21. 1. 2016.
Přečtěte si hodnocení akce od
Ondřeje Jošta a Alice Grulichové
z 9. A.
…Hlavní roli v divadelním
představení Sluha dvou pánů
ztvárnil Miroslav Donutil. Osobnost tohoto herce je nám známá
z televizních obrazovek, proto
jsme se těšili na jeho výkon na di-

vadle. Miroslav je charismatický,
vtipný a velmi talentovaný herec.
Trufaldino – sluha dvou pánů –
v jeho podání- byl naprostý
skvost. Nechceme však opomenout další herce, mezi nimiž jsme
poznali např. Martina Donutila,
Kristýnu Hrušínskou, Jana Novotného, Petra Pelzera a další.
Celé představení působilo velmi
příjemným dojmem. Jistě k tomu
přispěla i atmosféra samotné budovy ND.
My dva návštěvu divadla
i představení vřele doporučujeme. Máme zážitek na celý život.
Mgr. Alžběta Rückerová

Školní exkurze – Roklanské jezero
Dne 4. 5. 2016 jsme třídy 8.
A a 8. B navštívily spolu s lektory
národního parku Šumava ledovcové jezero na německé straně
v Bavorsku.
Odjezd od školy byl v 8. 00 hodin. Cesta trvala cca 1 hodinu.
Z parkoviště z malé vesničky
Fredenbrücke jsme vycházeli 5
minut po 9. hodině. Šli jsme asi
1 km do mírného kopce. Poté nastala rovinka a ta také trvala až
k chatě, která se jmenovala Racheldiensthütte (Roklanská chata).
Cestou jsme hráli velice zábavné hry, např.: hra se zrcátky. Hry
se sice neobešly bez menších zranění, ale i tak jsme si to užili.
Když jsme dosvačili, vydali

jsme se dál. Nastal veliký kopec
nahoru. Cesta byla plná kamenů,
takže chůze šla o něco hůře. Nahoře nás čekaly naučné tabule,
které nás informovaly o tom, jak
a kdy vznikla ledovcová jezera.
Dál jsme ušli asi půl kilometru
a tam na nás čekalo Roklanské jezero (k cíli jsme dorazili po dvanácté hodině). Hned jsme si u tak
krásného jezera udělali třídní
foto. Nechybělo ani občerstvování.
Cesta zpátky už byla o něco
lepší, protože byla z kopce. K autobusu jsme došli kolem14.30 hodin. Do Vimperka jsme dojeli
v 15.45 hodin. Moc jsme si to
všichni užili.
Petra Fendrichová 8. B

Ekologická výchova – Roklanské jezero
Dne 4. 5. 2016 jsme jeli s 8. B
do Národního parku Bavorský les
za účelem vidět Roklanské jezero.
Když jsme vystoupili na malém parkovišti v lese, vydali jsme
se lesní cestou k jezeru – šel
s námi lektor z Národního parku
Šumava, který nám ukazoval růz-
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né zajímavosti a hry v lese. U jezera jsme měli malou přestávku,
nasvačili jsme se a šli zpět k autobusu.
Cestou byla zima a chvílemi
pršelo. Myslím, že se výlet všem
líbil.
Adam Praizler 8. A

Biologická olympiáda – školní kola

Aktivity ve školní družině

5. 1. 2016 proběhlo školní kolo
biologické olympiády kategorie C
/ 8. a 9. třídy/. Celkem se z této
kategorie zúčastnilo soutěže 29
žáků. Na 1. místě se umístil Jan
Krejčí z VIII. A, 2. místo obsadil
Adam Praizler z VIII. A a na třetím místě byl Miroslav Dvořák
z IX. A. Tito žáci postoupili do
okresního kola, které se uskutečnilo 13. dubna v Prachaticích.
12. 1. 2016 proběhlo školní
kolo biologické olympiády kategorie D /6. a 7. třídy/. Celkem se

z této kategorie zúčastnilo soutěže 26 žáků. Na prvním místě se
umístila Monika Kostková z VII.
A, 2. místo obsadila Petra Bartůšková z VI. B a na třetím místě byl
Jiří Podskalský z VII. B. I tito žáci
postoupili do okresního kola, které proběhlo 21. dubna v Prachaticích. Zde si nejlépe vedla Monika
Kostková, která se probojoval na
5. místo z 19 soutěžících. Blahopřejeme.
Mgr. Bohumila Sellnerová
Mgr. Jana Hudečková

Den Země

v Pravětíně a dotřiďovací linku
komunálního odpadu ve Vimperku. Žáci osmých tříd prošli historickou část města a na závěr si
opekli vuřty. Žáci devátých tříd
společně s prvňáčky vyrazili na
společné aktivity na Vodník. Společně žáci za příjemného počasí
zvelebili okolí školy a školní pozemek.
Mgr. Jana Hudečková

V letošním školním roce se do
školní družiny přihlásilo 116 dětí
z prvních až čtvrtých tříd, které
byly rozděleny do čtyř skupin.
S dětmi pracovalo pět vychovatelek a jedna asistentka.
Dny ve školní družině jsou
pestré a zajímavé. Děti se po vyučování těší na setkání se svými
kamarády. Po obědě trávíme převážně čas venku na hřišti, na školní zahradě, na dopravním hřišti,
nebo vycházkou do okolí školy.
V nově vybavených třídách pak
hrajeme společenské hry, vyrábíme dárky pro rodiče a kamarády,
zpíváme písničky s doprovodem
kytary nebo klavíru, čteme a prohlížíme knihy, luštíme křížovky
a jiné rébusy. Po třetí hodině si
mohou děti napsat domácí úkoly,
pokud s tím rodiče souhlasí.
Odpoledne probíhají zájmové
kroužky organizované naší školou. V zimních měsících se každé
pondělí těšilo 42 bruslařů na
Zimní stadion. V úterý probíhaly
kroužky sportovní a pěvecký. Na
sportovním kroužku se děti naučily ovládat neposedný míč, gymnastické obruče, šplhaly o tyči,
cvičily na žíněnkách, jezdily na
koloběžkách a kolech. Zpěváci
z pěveckého kroužku trénovali
hlasivky zpěvem a učili se kultivované recitaci. Letos vystoupili
čtyřikrát na vítání občánků, při
oslavách založení školy, na vánočních trzích, na rozsvícení vánočního stromku, na velikonočních trzích, na oslavě Dne učitelů,
Dne matek. Každou středu frekventanti kroužku dovedných rukou vyráběli z různých materiálů
dárečky pro maminky, kamarády
nebo na výstavu.

Dne 2. 5. 2016 proběhl Den
Země na naší škole. Kromě úklidu prostor kolem školy byl pro
žáky připraven pestrý program.
Pro žáky šestých tříd i letos připravila paní učitelka Čejková zajímavá mikroskopická pozorování
bezobratlých živočichů. Sedmé
třídy navštívily skládku odpadu

Expedice 7. A a 7. B na jezero Laka

Dne 26. 4. 2016 jsme se vydali
na jezero Laka. Vyjížděli jsme od
školy v 8. 00 hodin. V 9. 00 hodin
jsme přijeli do Nové Hůrky, potom jsme se vydali k hrobce zakladatele sklárny, pak jsme se vydali velkou vánicí na jezero Laka.
Šli jsme 5 kilometrů asi 20 centimetrovou vrstvou neprošlapaného sněhu. Když jsme dorazili k jezeru, rozdělili jsme se na dvě skupiny. První skupina žáků si s paní
učitelkou Sellnerovou říkali

o vzniku ledovcových jezer, jejich
počtu, kde se nacházejí, jak byla
ovlivněna lidskou činností. Druhá skupina pracovala s paní učitelkou Voldřichovou, říkali si
o jezeru Laka, jeho rozloze,
hloubce a dalších zajímavostech.
Pak se skupiny vyměnily.
Po prohlídce jezera a fotografování jsme se vydali zpět k autobusu.

Schovaná bačkora
Poblíž jezírka Laka je schovaná bačkůrka.
Hlídají ji tam dobré víly, peníze by za to chtěly.
Moudrá sova mi povídá: „Vod-

ník, který bydlí u jezera, ti ji tam
taky hlídá.“
Já však dobře vím, že schovaná
je za křovím, mezi stromy s kořeny, vypadá jak kameny.
Zuzana Kodýdková 7. A

Jiří Půbal 7. A

Rybářská olympiáda
Již druhým rokem se na naší
škole konala 19. 4. 2016 rybářská
olympiáda, kterou organizuje
Střední škola rybářská Vodňany.
Této soutěže se zúčastnilo 18
žáků z osmých a sedmých tříd.
Museli prokázat znalosti nejen
o rybách, ale i vodních ptácích

a rostlinách a znát odbornou terminologii při výlovu ryb. Největší
počet bodů získal Štěpán Sekan
ze 7. A, na druhém místě byl Jan
Krejčí z 8. A a třetí místo obsadil
Jiří Půbal ze 7. A.
Blahopřejeme.
Mgr. Bohumila Sellnerová
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Téměř každý den jsme si zaběhli s náruživými sportovci do
tělocvičny na vybíjenou. Trénink
byl opravdu znát, děti se v obratnosti, v chytání a házení míče postupně zdokonalovaly a z výhry
měly velikou radost.
Děti z prvních tříd navštěvovaly každý čtvrtek od listopadu
do dubna Městskou knihovnu,
naslouchaly mluvenému slovu,
seznamovaly se s knihami významných spisovatelů, prohlížely
a četly knihy a časopisy. Získaly
tak vřelý vztah ke knize i knihovně.
V letošním roce k nám dvakrát
zavítalo Divadlo pana Pohody.
Zábavné a poučné představení
bylo zakončeno soutěžními hrami s odměnami.
V družině se také děti mají
možnost seznámit se sběrem léčivých bylin a hlavními zásadami
jejich zpracování a použití. Kromě bylin organizujeme také sběr
sušené
pomerančové
kůry.
Z mnoha aktivních sběračů I.
stupně bychom chtěli pochválit
za sběr kopřivy a hluchavky Mílu
Hladkého z 3. B a Jakuba Krejčího
ze 4. A. Daniel Jakl z 3. A zaslouží
pochvalu za sběr květu sedmikrásky. Za II. stupeň na sebe upozornili svými výkony zejména
Martin Matoušek a Jiří Kobr.
Všem zájemcům o sběr bylin jsme
rozdali seznam rostlin, které mohou sbírat i v průběhu prázdnin
a usušené odevzdat v září vychovatelům v družinách.
Za školní družinu přejeme
všem dětem krásné a pohodové
prázdniny.


Lenka Malíková

Přírodovědná soutěž Národní park
Šumava ve školních lavicích
Ve dne 29. 3. 2016 proběhlo na
naší škole 1. kolo přírodovědné
soutěže Národní park Šumava ve
školních lavicích, organizované
informačním střediskem a střediskem environmentální výchovy
Stožec. Soutěže se zúčastnili žáci
šestých, sedmých, osmých a devátých tříd.
Úspěšnými řešiteli byli: Filip
Schartner a Vojtěch Burian z 9. A,
Adriana Bauerová a Kristýna Dolejší z 8.A, Jiří Podskalský ze 7. B,
Karolína Kopfová a Matěj Kůrka
z 6. B. Tito žáci postoupili do 2.
kola soutěže, které se uskutečnilo

24. května 2016 ve Stožci. Zde je
čekalo 10 stanovišť. Obsah stanovišť byl zaměřen na rostliny, houby, mechy, lišejníky, stromy, savce, ptáky, hmyz, obojživelníky,
ryby, pobytová znamení a další.
Většinou zde byly živé přírodniny. Velmi dobře si vedl Vojtěch
Burian z 9. A, který obsadil pěkné
3. místo.
Nejúspěšnější soutěžící byli
slavnostně vyhlášeni 11. června
2016 v Návštěvnickém centru
Srní. Blahopřejeme.
Mgr. Bohumila Sellnerová
Mgr. Jana Hudečková

Spolupráce školy s NPŠ
I letos naše spolupráce NPŠ
proběhla na jedničku. Všem pracovníkům patří poděkování za
vzorně a odborně vedené vnitřní
i venkovní programy a soutěže.
Každá třída si podle svých potřeb
objednala výukové programy.
Většinou to byly programy
ze SEV ve Vimperku, některé se
uskutečnili v IS ve Stožci. Tam se
také konalo 24. května 2016 II.
kolo 5. ročníku přírodovědné
soutěže. Naši žáci si v soutěži

moc dobře vedli. Navíc z 16 postupujících žáků ZŠ TGM se 7
umístilo na prvních třech místech. Gratulujeme k úžasným výsledkům!!! Tito umístění žáci se
se svými rodiči zúčastnili slavnostního vyhlášení v Návštěvnickém centru Srní v sobotu
11. června 2016 v 10.00 hod. Po
vyhlášení následovala odborná
komentovaná prohlídka vlčince.

Klapeto

stromů a dalších rostlin, houby,
obojživelníci, popis peří, lasicovité šelmy.
Naše škola získala spoustu
skvělých umístění, jak na prvním
stupni, tak na druhém, kde si nejlépe vedl Vojtěch Burian z 9. A,
který se umístil na třetím místě.
Těšíme se na další spolupráci
s národním parkem.
Kristýna Dolejší 8. A

Den Země na 1. stupni
Den Země připadá na 22. dubna a je to den věnovaný Zemi. Jde
o ekologicky motivovaný svátek
upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Naše škola
si ho připomněla školním projektem v pondělí 2. května 2016.
Ráno se všechny třídy na prvním
stupni zúčastnily cvičného poplachu pod vedením paní ředitelky
a nástup na hřišti všichni zvládli
v dobrém čase. Pak se žáci rozešli
po ročnících za svými aktivitami,
které jim připravily jejich třídní

Letošní mažoretkové zápolení
proběhlo na kvalifikační a finálové úrovni. Kvalifikaci absolvovala
děvčata ze souboru Klapeto ve
Stochově. Všechny dívky se svými
sólovými i skupinovými vystoupeními postoupily do vyšších kol.
Sóloformace soutěžily na finále B
v Kladně. Zde si nejlépe vedla Natálie Uhříčková, která zvítězila ve
své juniorkovské kategorii s náčiním pom a postoupila do finále
A. Stříbrnou medaili a postup do
finále A si vybojovalo duo Alice
Grulichová a Sára Štěchová s náčiním baton. Stříbro putovalo
také za sólo pom Alici Grulichové. Eliška Kubálková se v Kladně
umístila na 8. místě, duo Bára Váchová a Štěpánka Narovcová
skončilo deváté, Nela Fleišmanová byla čtrnáctá.
Finále A se konalo v Náchodě.
Již potřetí toto východočeské
město hostilo finále pom, show,
flag a mix. Vloni zde tým seniorek
získal titul mistryň republiky

s náčiním flag a také dva tituly
druhých vicemistryň s náčiním
pom a v show. Letos choreografii
s náčiním flag ocenila porota druhým místem, a tak se děvčata
Bára Váchová, Sára Štěchová,
Alice Grulichová, Natálie Uhříčková, Eliška Kubálková, Štěpánka
Narovcová, Kristýna Sedláčková,
Nela Fleišmanová, Alena Váchová, Aneta Fleišmanová, Jana Martanová, Kristýna Sovová, Daniela
Vašicová, Nella Pflanzerová stala
vicemistryněmi republiky pro
rok 2016. Sestava pom, sestava
show Kráska a zvíře shodně obsadily příčku těsně pod medailovými pozicemi. Páté místo putovalo
do Vimperka pro miniformaci
(sedmici) s náčiním flag.
Se všemi výše zmiňovanými
vystoupeními z Náchoda soubor
postupuje na Mistrovství světa do
Prahy. To se uskuteční na konci
srpna ve sportovní hale Královka
v Praze.
Mgr. Alžběta Rückerová

Mgr. Iva Karasová

Soutěž NPŠ ve školních lavicích –
druhé kolo
V úterý 24. 5. 2016 jsme se za
deštivého dne zúčastnili soutěže
ve Stožci. Tuto soutěž každým rokem organizuje NP Šumava.
Dva soutěžní okruhy s poznávačkami rostlin a živočichů nás
rozdělily na první a druhý stupeň.
Mezi úkoly bylo například popsat
části rostliny. Na dalším stanovišti jsme mohli vidět živé dravce.
Celkem bylo 10 stanovišť: hmyz,
ptáci pěvci, popis květu, určování

Vicemistryně republiky

učitelky. Vše bylo motivováno
ochranou životního prostředí
a záchranou naší planety Země.
Středisko environmentální výchovy NPŠ naplánovalo Den
Země na středu 20. dubna 2016
v areálu Vodník. Letošní program
byl věnován nejen šumavské přírodě, ale i 25. výročí Národního
parku Šumava. Akce se zúčastnilo
pět tříd 1. stupně – 1. A, 2. A, B
a 5. A, B.
Mgr. Iva Karasová

Ve školním roce 2015/16 měl
soubor 3 skupiny, později se rozrostl na skupiny 4.
KADETKY
Skupina kadetek se pravidelně
scházela dvakrát týdně v tělocvičně školy v parku, pracovalo v ní 9
děvčat, které se připravovaly na
letošní soutěžní sezónu. Kromě
hlavních tréninků byly uspořádány i sobotní zkoušky, při nichž
byly nacvičovány choreografie
s náčiním BAT a POM a sestavy
sóloformací. Choreografie POM
vznikala ve spolupráci se skupinou seniorek, starší mažoretky
motivovaly kadetky k preciznějšímu výkonu a učily je novým prvkům, jež byly do choreografie zařazeny.
Pro letošní sezónu byly pořízeny nové kostýmy, jednalo se
o úpravu body juniorek, sukně
a legíny byly nově ušity.
Mistrovství České republiky
2016: Stochov – kvalifikace B:
BAT skupiny: 3. místo, POM skupiny: 2. místo, Sólo BAT – Sára
Sládková – 4. místo, Duo BAT –
Diana Izhboldina, Eva Chrstošová – 2 . místo, Sólo BAT juniorky
– Nikola Uhlíková – 5. místo,
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Sólo POM – Veronika Hrdličková – 5. místo, Sólo POM – Sára
Sládková – 6. místo, Duo POM –
Tereza Květoňová, Adéla Tonkovičová – 4. místo
LITTLE KADETKY
Skupina měla pravidelně jednou týdně trénink, v případě potřeby nácviku nové sestavy byly
pořádány další sobotní tréninky,
při kterých vznikala soutěžní sestava skupiny a sóloformace.
MČR 2016 – kvalifikace Stochov: Skupina BAT – 2. místo,
Trio BAT – Nela Kramlová, Ema
Veselá, Kristýna Mojdlová –
1. místo, Duo POM – Vanda Peková, Anna Kotrlíková
PŘÍPRAVKA
V průběhu 2. pololetí se skupina oddělila od little kadetek, pracovalo v ní 11 děvčátek od 4 do 6
let. Pravidelná práce této skupiny
byla poznamenána častou nemocností děvčat. Činnost skupiny byla zaměřena na hry, tanečky
při písničkách, základům pochodu a základnímu točení s hůlkou.
Děkuji rodičům všech tří skupin za spolupráci, podporu a pochopení.
Mgr. Dagmar Rückerová

Atletická sportovní soutěž 1. stupně ZŠ

Ve středu 25. května 2016 se
početná výprava žáků z 2. – 5.
tříd zúčastnila okresní atletické
soutěže v Prachaticích. Vybojovali jsme celkem jedenáct medailí
a spoustu dalších umístění do 5.
místa. Mezi nejlepší atlety okresu

Prachatice patří: 50 m: Hudečková Lucie 2. místo, Nová Aneta 2.
místo, Kouřim David 2. místo;
600 m: Steinbach Jakub 1. místo,
Chalupný David 2. místo, Czerwenková Tereza 3. místo; skok
daleký: Hudečková Lucie 2. místo, Steinbach Jakub 2. místo, Polívková Ellen 3. místo, Mánková
Emma 3. místo; hod míčkem:
Preňková Eliška 3. místo
Všem účastníkům patří pochvala a poděkování za výborné
sportovní výsledky a reprezentaci
školy.
Bc. Petra Hrůšová

Atletická olympiáda v Prachaticích
Atletika ovládla kromě května
také červen. Atletická olympiáda
okresu Prachatice 2. stupně za
účasti téměř všech škol okresu je
již tradičním vrcholem letní sportovní sezóny. Děti z naší školy
opět sbíraly medaile a hlavně
zkušenosti. Při této příležitosti
bych chtěl vyzdvihnout některá
jména – Natálka Uhříčková, která
získala 3 drahé kovy: 1. ve skoku
vysokém, 2. v běhu na 60m, 1. ve
štafetě. 3 medaile získala též Lucka Eignerová: 2. v běhu na 600 m,
3. ve skoku dalekém a 1. ve štafetě. Další výrazné osobnosti naší

školy na olympiádě v Prachaticích byly – Vojtěch Burian 3. na
60m, 2. ve štafetě, Lucka Piklová
2. ve skoku dalekém a 1. ve štafetě, Matyáš Český 1. ve vrhu koulí
a 2. ve štafetě, Martin Matoušek
1. ve skoku vysokém, Anna Marie
Hanžlová 3. ve vrhu koulí, Lukáš
Uhříček ve skoku vysokém a David Kašpar v běhu na 1000 m. Ale
i ostatní děti si zlepšily své osobní
výkony a přispěly k velmi dobrým
výsledkům naší školy.
Mgr. Josef Bejček,
Mgr. Jana Hudečková

Kurzy lyžování na 1. stupni ZŠ TGM
V letošním školním roce jsme
pokračovali v úspěšné spolupráci
s Lyžařskou školou Kubova Huť
a obcí Kubova Huť při organizaci
kurzů lyžování pro 1. – 4. třídy.
V lednu se lyžařského výcviku zúčastnilo 30 druháků, kteří měli
kurz i s přespáním, v březnu potom proběhl výcvik prvních, třetích a čtvrtých tříd, kterého se
zúčastnilo celkem 88 dětí.
Výcvik probíhá vždy tři dny.
Ráno děti odjíždí vlakem na Kubovu Huť, kde pod vedením zkušených instruktorů z lyžařské
školy probíhá na sjezdovce lyžařský výcvik. V poledne odjíždí žáci

zpět do Vimperka na oběd do
školní jídelny. Rodiče přinesou
před kurzem lyžařskou výbavu do
školy a na Kubovu Huť a zpět je
jim materiál dopraven. Kdo nemá
lyžařské vybavení, může si ho za
výhodných podmínek vypůjčit
v půjčovně při lyžařské škole.
Máme velkou radost, že se počet
zájemců oproti loňskému roku
ještě zvýšil. Děkujeme rodičům,
vedení školy, obci Kubova Huť
a instruktorů z Lyžařské školy
Kubova Huť za podporu a těšíme
se na lyžování v roce 2017.
Bc. Petra Hrůšová,
garant lyžařského výcviku

ZŠ TGM na turnaji
„HOKEJBAL PROTI DROGÁM 2016“
Okresní kola proběhla v Prachaticích v týdnu od 11. 4. – 15. 4.
2016.
Družstvo z 2. – 3. tříd vybojovalo třetí místo, kluci ze 4. – 5.
tříd si přivezli čtvrté místo, 8. – 9.
třídy skončily na pátém místě.
Nejúspěšnější bylo družstvo
6. – 7. tříd na druhém místě s postupem do krajského kola.
Krajské kolo se odehrálo také
v Prachaticích. Družstvo „devíti
rytířů a jedné princezny“ vyhrálo
a postoupilo na republikové finále
do Hradce Králové.
V Prachaticích obdrželi individuální ocenění: Jan Vavřík za nejlepšího střelce turnaje a Karolína

Kolafová za nejlepšího hráče turnaje
Republikové finále
V úterý 24. 5. 2016 se družstvo
6. – 7. ročníků zúčastnilo mistrovství republiky v hokejbalovém
turnaji „Hokejbal proti drogám
2016“. Náš tým ve složení: Lucie
Eignerová, Lukáš Krejčí, Jan Vavřík, Tomáš Mauric, Pavel Kubačka, David Kašpar, Martin Časta,
Martin Matoušek, Robin Kliment, Jakub Kováč si vedl statečně a odvezl si šesté místo.
Individuální
ocenění
za
NEJUŽITEČNĚJŠÍHO HRÁČE
TURNAJE získal David Kašpar.
Bc. Petra Hrůšová

Kroužek bruslení
Každé pondělí se od října
scházelo 40 dětí na výuku bruslení pod vedením paní učitelek Petry Hrůšové a Martiny Mondlové
na zimním stadionu. Některé děti
pokračovaly ve výcviku druhým
rokem a zvládly již náročnější cviky z abecedy bruslení. Ze začátečníků se stali pokročilí bruslaři,
zvládli jízdu bez pomoci a základní bruslařskou abecedou. Výuka byla ukončena v březnu. Budeme se těšit na září na nový led.
Bc. Petra Hrůšová

Lyžařský kurz 2016

Ve dnech 29. 2. – 4. 3. 2016 se
konal lyžařský kurz žáků sedmých tříd, který je součástí školního vzdělávacího programu.
V letošním školním roce se zúčastnilo 32 žáků. Ubytováni byli
v penzionu Klostermann na Nových Hutích. Děti si mohly zvolit
výuku běhu na lyžích, sjezdového

lyžování nebo snowboardingu.
Sněhové podmínky byly ideální,
žáci zvládli základní lyžařské dovednosti s úspěchem. Všem se na
lyžařském kurzu moc líbilo, užili
si sněhových radovánek i dobré
party.
Mgr. Jana Hudečková,
Mgr. Josef Bejček

Plavecký výcvik ve třetím ročníku
V letošním školním roce
2015/2016 probíhal plavecký výcvik třetích tříd v bazénu ve Volarech. Tento kurz byl v rámci osnov tělesné výchovy povinný.
Škola hradila výuku a rodiče žáků
zaplatili autobusovou dopravu.
Plavat žáci byli celkem desetkrát,
po dvou lekcích. Výcvik probíhal
v měsících – září, říjen a listopad
2015. Zúčastnilo se ho 20 žáků ze
třídy III. A a 20 žáků ze třídy III.

B. Tato výuka navazovala na plavání, které probíhalo v první
a druhé třídě. Pohyb ve vodě se
všem líbil, každý se stal výborným, či slabším plavcem. Takže
obě třídy byly instruktorkami plavání často chváleny. Po ukončení
kurzu obdrželi žáci plavecká
„mokrá vysvědčení.“

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

Více na:
www.zstgmvimperk.cz

Plavecký výcvik
V letošním roce se plaveckého
výcviku zúčastnili i žáci 4. tříd.
Výcvik se konal ve Volarech a obsahoval 10 lekcí. První lekce začala 24. 9. 2015, poslední končila
3. 12. 2015.

Plavci se zdokonalili v plaveckých stylech, neplavci se naučili
nebát se vody a uplavat pár temp.
Plavecký výcvik se všem líbil.
Vyučující 4. tříd
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Mgr. Jitka Ondřejová
Mgr. Jana Frčková

