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Zápis žáků do 1. ročníku v ZŠ TGM
Dne 16. dubna 2018 byly zveřejněny číselné kódy žáků, kteří
byli přijati k základnímu vzdělávání v ZŠ ZGM Vimperk. Toto
zveřejnění přijatých žáků nahrazuje předání rozhodnutí o přijetí
budoucích žáků jejich zákonným
zástupcům. Zápis proběhl ve
dnech 13. a 14. dubna 2018 v prostorách budovy Pražská 167. Zákonný zástupce přihlašuje své
dítě k povinné školní docházce na
základě žádosti, v níž se uvádějí
informace o budoucím prvňáčkovi, informace o zákonném zástupci, informace o výuce anglického jazyka od 1. ročníku, informace o zpracovávání osobních
údajů v souladu se zákonem, rodiče mohou připojit i důležitá
sdělení týkající se jejich dítěte.
Při zápisu sledují vyučující 1.
stupně školní zralost dětí, a to
prostřednictvím rozhovoru a plnění zadaných úkolů. V rozhovoru je patrné, jak jsou děti schopné
komunikovat s novým pedagogem a jakou mají výslovnost jednotlivých hlásek. Dále děti prokáží znalost barev, prostorové orientace, číselné řady, geometrických tvarů, na kresbě postavy se
ukáže trpělivost, přesnost, pozornost dítěte, dále jeho schopnost
splnit zadaný úkol, ale i správné
držení tužky. Při některých úkolech byla také využívána interaktivní technika, již má škola k dispozici. Po splněných úkolech žáci
obdrželi sladkou odměnu a vybrali si dárek vyrobený dětmi ze
školy nebo školní družiny a dárek
od sponzora. Poté se budoucí
prvňáčci setkali s ředitelkou školy, byl jim předán pamětní list
s číselným kódem, pod kterým
bude zveřejněno žákovo přijetí
do ZŠ TGM na www stránkách
školy. Rodičům byly zodpovězeny

případné dotazy, byl jim předán
seznam školních pomůcek pro
1. ročník.
Pro školní rok 2018/19 bylo
zapsáno 45 žáků, z toho 1 žák
mimo oficiální termín, další
žák přišel ze zahraničí. Tři zákonní zástupci požádali pro své
dítě o odklad školní docházky
o jeden rok, žádost doložili doporučením pedagogicko-psychologické poradny a dětského
lékaře. Správní rozhodnutí
o odkladu školní docházky jim
bylo zasláno poštou. V následujícím školním roce budou otevřeny v ZŠ TGM Vimperk dvě
první třídy.
Při zápisu byly přítomné
všechny vyučující 1. stupně naší
školy, školní psycholožka, ředitelka a zástupkyně ředitelky školy.
Své svěřence přišly podpořit při
slavnostním zápisu do školy paní
ředitelky MŠ Helmová a Gálová.
Jejich zájem nás v naší škole
všechny velmi těší a děkujeme
všem za dlouholetou spolupráci
v projektu Škola nanečisto.
Škola nanečisto
Součástí projektu byla návštěva dětí v hlavní budově školy. Při
této návštěvě si budoucí prvňáčci
prohlédli školní prostory, při chemii si s panem učitelem Jakšem
vyzkoušeli vyrobit „limonádu“,
inspirací k dalšímu chemickému
pokusu jim byla pohádka Hrnečku vař. Ve školní jídelně si vyzvedli malou svačinku a společně
se žáky druhého stupně si zacvičili.
Pasování
Žáci zapsaní k povinné školní
docházce v ZŠ TGM byli slavnostně pasováni na žáky školy
dne 24. 5. 2018 v Městském kul-

turním středisku za přítomnosti
členů rodiny. Na pódium je přiváděli žáci 8. tříd, kteří se s těmi nejmladšími budou setkávat i v dalším ročníku. Děti obdržely buton
a pero s logem školy, pamětní list
a malou knižní odměnu. Program
svým vystoupením zpestřila školní družina, na závěr byly promítnuty kreslené pohádky. S rodiči

Milí deváťáci,

jako kdybyste protrhli cílovou
pásku a překročili cílovou čáru po
dokončeném závodu. Trval devět
let a setkali jste se při něm s mnoha úkoly, jež jste zvládli. Setkali
jste se s mnoha vrstevníky,
z nichž se mnozí stali vašimi přáteli a kamarády. Ve vašem životě
se objevili i ti, kdo vám zprostředkovali nové informace o světě,
historii, vědě, technice i kultuře
a motivovali vás k úspěšnému
zdolání devítiletého maratónu.
Splněno! Ta radost, že je něco za
námi, že je cosi hotové. Ale váš
život není hotový, není to dopsaná povídka, není to domalovaný
obraz. Cílová čára základního
a povinného závodu je pouze za-
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proběhla také první neformální
schůzka se základními informacemi pro vstup do školy. Slavnostního pasování se zúčastnily
také ředitelky vimperských mateřských škol, paní Irena Helmová a Zdeňka Gálová. Děkujeme
všem za dlouholetou podporu
projektu.
Dagmar Rückerová

čátek závodu nového. Čekají vás
v něm další setkávání, nová poznání i objevování. Máte na svém
účtu veliké bohatství, tisíce hodin
života. Naložte s nimi ku prospěchu vás i vašeho nejbližšího okolí.
Čekají vás i situace, které jste si
dobrovolně nevybrali. Budou to
možná tvrdé životní lekce, ale i ty
vás posunou dopředu.
Uměním člověka je nalézt hluboko v sobě místo, které ho udělá
šťastným za všech životních okolností.
Za všechny pracovníky Masaryčky vám přeji šťastný start do
dalšího životního závodu a dosažení vysněných cílů.
Dagmar Rückerová,
ředitelka školy

Třída 9. A

Rozloučení 9. A

A už tu máme konec, konec
první větší etapy našeho života.
S některými od 6. třídy, s některými od školky a nikdy bychom nikdo neřekl, jak těžké bude se se
všemi, které máme po boku den
co den, rozloučit.
Na začátku 6. třídy, kdy přišlo
na naši školu spousty nových
dětí, pro nás nebylo vůbec lehké
vytvořit dobrý kolektiv a držet při
sobě jako třída. Během druhého
stupně jsme vystřídali 3 třídní
učitele a až paní Hudečková nás
dala dohromady a díky ní si teď
uvědomujeme spousty věcí, ať už
ve škole nebo i v životě. Jako
v každé jiné třídě u nás proběhlo
spoustu hádek a neshod, naštěstí
smysl pro humor a pevné kamarádství nás drželo nad vodou
a my teď můžeme říct, že jsme to
společně zvládli až do konce.
Chtěli bychom poděkovat za
svou třídu i všem učitelům, kteří
to s námi nevzdali a něčemu nás
naučili a hlavně našim třídním
učitelům. Nejprve panu učiteli

Třída 9. B

Procházkovi, který byl náš učitel
od 6. třídy do poloviny 7. třídy.
Poté jsme dostali paní učitelku
Toušlovou, která s námi byla pouze půl roku. A to nejlepší nakonec, přišla paní učitelka Hudečková, která při nás vždy stála
a zastala se nás, když jsme to nejvíc potřebovali. Tímto bychom
tedy chtěli poděkovat za úžasné
hodiny přírodopisu, zeměpisu
a především tělocviku, na kterých
se nikdy nikdo nenudil. Nakonec
bychom chtěli poděkovat učitelům, kteří nás připravili na přijímací zkoušky, ve kterých jsme
úspěšně obstáli a zároveň děkujeme učitelům, kteří nás učili, ať už
rok, dva nebo celé čtyři roky
a velké díky patří také paní ředitelce Rückerové.
Za několik dní uslyšíme v této
škole poslední zvonění, všichni se
rozejdeme a věříme, že nám zbydou jen hezké vzpomínky. Když
něco končí, něco nového začíná.
Vaše 9.A

Milá 9. A,
už jsou to dva roky, co jsem se
dozvěděla, že budu třídní „obávané“ 8. A. Žádní malí vyjukaní šesťáci, ale už velcí kluci a velké holky. V září jsem s obavami mezi
vás poprvé vstoupila. A vy jste mi
během krátké chvilky předvedli,
jací jste akční, divocí, hádaví, netolerantní jeden k druhému, ale
také veselí, vstřícní, upovídaní,
samostatní, nápadití….No prostě
jsem se s vámi ty dva roky nikdy
nenudila. Těšil mě každý vás zájem něco se naučit a ubývající neshody mezi vámi. Dnes je pro mě
9. A - umělkyně Zuzka, věčně
udivený Falli, stále všude čtoucí
Kačka, dobrosrdečný Jirka, dobrá
duše třídy Zuzka, tichá a klidná

Monča, pracovitý povídálek Petr,
bystrá volejbalistka Monča, „malířka“ Petra, dokonalá čertice Adriana, mistr „Fitko“ Pepa, vysmátý hokejista Kuba, nenasytný muzikantík Jirka, sporťák Štěpán,
Barča a Klárka, které na svět nejraději shlíží z koňského hřbetu,
ukecaná, prostořeká Nikča, ohňový mužíček Matěj a poslední
slovo musí vždy mít ..no přece
Alča. Je vás 19, každý jiný, ale
všichni stejně důležití.
A teď odcházíte – každý konec
znamená nový začátek a já vám
všem přeji, ať jste v životě spokojení, úspěšní a máte kolem sebe
lidi, kteří vás mají rádi.
Jana Hudečková

Rozloučení 9. B

Jsme od prvního stupně učeni,
abychom poděkování začínali
oslovením, tak tedy: Milé paní
a slečny učitelky, milí pánové
a mládenci učitelé, za 9. B se
chceme rozloučit v tom nejlepším
možném smyslu, a to proto, že
jste vždy byli ti nejlepší učitelé, co
jsme mohli mít. Dokázali jste věci

Milí deváťáci,

není to dávno, kdy jsme se spolu seznamovali, zvykali si na sebe
a pomalu se učili spolupracovat.
A už je tady čas, kdy se musíme
rozloučit.
Když jsem vás v sedmé třídě
poprvé potkala, vůbec mě nenapadlo, že jednou budete vy ta třída, o kterou se budu starat, kterou budu mít ráda a se kterou se
budu těžko loučit. To se ale shodou okolností stalo a já jsem
dneska moc ráda, že jste to byli
právě VY, s kým jsem mohla poslední rok a půl trávit hodně času,
řešit, plánovat, zlobit se, smát se,
rady dávat a rady dostávat.
Věřím, že to pro vás s posledním zvoněním neskončí a dál budete stejně fajn parta, jako jste

řešit vždy spíše domluvou než
důtkou. Vzpomínky na vás nám
zůstanou již navždy, a nepochybuji o tom, že se s některými z vás
jistě potkáme v budoucím životě.
Díky vám jsme se naučili pokoře,
a tedy díky vám ji teď můžeme
využít. 9. B se loučí a děkuje.

teď. Jen já už u toho nebudu,
abych vám znovu a znovu připomínala, co normálně lidé dělají
a co už je přece jen trochu moc…
Proto poslední přání ode mě:
Jaruško, Michale, Honzo, Vojto,
Honzo, Pavle, Tomáši, Tomáši,
Michale, Honzo, Petře, Matouši,
Sáro, Jirko, Kačko, Páťo, Aneto,
Markéto, Lenko…..ať už se vydáte
jakýmkoliv směrem, přeju vám,
abyste v životě byli úspěšní a spokojení, a to jak ve studentském
a pracovním životě, tak i v soukromí.
A přesně jak to sami říkáte…
byli jste ti první a na ty se nezapomíná…
Michaela Donnelly,
třídní učitelka 9. B

Zvládnu to - příprava na přijímací zkoušky
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Strom absolventů 9. B

Sešli jsme se tu dnes, abychom
zasadili strom, řečeno jednoduše… přijde nám to jako úplně
obyčejná tradice, kterou naše
škola drží již hodně let… není to
ovšem obyčejný den a není to
obyčejná tradice… nikoliv... tahle
tradice s sebou nese obrovskou
myšlenku a velmi hluboký účel…
dnes tu, již s téměř ukončenou
základní školou stojíme a sázíme
strom, přičemž stejně jako náš
strom i my máme celý život před
sebou…jednou, ač se to teď může
zdát jakkoliv nepředstavitelné, se
tu všichni sejdeme, je jedno jestli
za 20 nebo 50 let…budeme tu
všichni stát čelem k těmto stromům, které jsou dnes stromky,
stejně jako my jsme teď děti, a budeme se koukat z pohledu svobodného člověka ve středním
věku na pořádné silné stromy…

Jsem strom

Jsem znám jako strom života.
Rád rostu v chladném a čistém
horském vzduchu, mé větve pozorují rozbřesk nového dne a blížící se noc. Pozoruji čerstvou krásu vycházejícího slunce a díkůvzdání zapadající slunce. Vidím míjet čas v celém vesmíru,
vím o minulých událostech
i o těch, které teprve nastanou.
Povzbudím vás, aby se Vaše
mysl vzepjala k novým myšlenkám a představám. Přinesu Vám
duševní i tvůrčí inspiraci. Mohu
se dorozumívat se vzdušnými by-

a při pohledu na ten strom, co tu
bude stát, vybaví se nám právě
tenhle den, ten den co se děje teď,
a vybaví se nám všechny naše zážitky, které jsme si za 9 let tady
odnesly… tohle není strom, co tu
bude stát na okrasu, je to strom,
který pouze nám bude navždy
připomínat tyto krásné, bezstarostné dny mládí a užívání, a stejně, jako strom bude navždy náš,
i my budeme stromu, jelikož nám
vždy poskytne odraz sebe sama
před těmi lety... jak se z krásného
mladého stromku stal krásný silný strom, který později usychal...
ale na rozdíl od těchto stromů,
my můžeme ovlivnit, na jakých
místech budeme stát, a jaké výšky
dosáhneme, jak barevné budeme
mít listy, a jak se k nám bude okolí chovat…
Vojtěch Jirkovský, 9. B

tostmi a číst poselství větru přinášejícího změnu. Mé větve se
ohýbají ve vichřici, ale nikdy se
nezlomí. Mé kořeny pronikají do
chladné půdy a hledají rytmus
země.
Ve skutečnosti vidím nádhernou budoucnost, která leží před
Vámi, pokud se u mě zastavíte
a budete naslouchat svému srdci.
Všechno bude dobré.
Jsem naděje, jsem klid, jsem
radost, jsem život.
(Text, který zazněl
při sázení stromu 9. A)

Soutěž ve zdravovědě
Dne 17. května se konala soutěž Mladých zdravotníků a záchranářů v Prachaticích. Za náš
tým soutěžila Veronika Bartůšková, Veronika Krečmerová, Lucie
Eckertová, Valentýna Obselková
a Štěpánka Žlábková. Soutěž byla
připravena v okolí DDM Prachatice.
Čekalo nás několik stanovišť.
Soutěž měla dvě části – zdravotnickou a hasičskou. Ošetřovaly
jsme epileptický záchvat, nůž zabodnutý v noze a čekala nás také
autonehoda, obvazová technika
a transport raněného.

V hasičské části jsme musely
sbalit evakuační zavazadlo, v co
nejkratším čase shodit pet lahve
naplněné vodou džberovou technikou, rozpoznat hasicí přístroje
a uvést, na jaký požár se používají.
Ve zdravotnické části jsme
skončily na 9. místě a náš „ hasičský ´´ výkon ohodnotila porota 6.
místem.
Všem se nám soutěž moc líbila
a pro všechny to byla zajímavá
zkušenost. Veronika Bartůšková
8. B
Mgr. Bohumila Sellnerová

Rekonstrukce školní kuchyně

Od 9. června 2018 nebude
v provozu školní jídelna naší základní školy, neboť bude zahájena zásadní rekonstrukce školní kuchyně
jak po stránce stavební, tak i po stránce
kuchyňského vybavení, celková částka na tuto akci se
blíží 11 mil. Kč. Z důvodu přestavby bude také ukončen tento školní rok dne 25.
června 2018. Stavbu zhotovující
firmě Parus předáváme 15. června a do té doby musíme celý stavební prostor vyklidit. Z toho vyplývá, že 11 dní nebudeme poskytovat žákům ani zaměstnancům školy oběd. Prosím Vás, vážení rodiče, abyste tuto skutečnost vzali na vědomí a postarali
se o stravování svých dětí během
posledních školních dnů sami.
Rekonstrukce bude pokračovat
ještě v měsíci září, ale to bude ZŠ
TGM Vimperk zajišťovat obědy
pro žáky ve smluvně dohodnutých prostorech.
Stravování žáků 11. – 25.
června 2018 proběhne v režii
zákonných zástupců

Stravování žáků (oběd) –
září 2018
Žáci 1. – 4. ročníku: školní jídelna v ulici Rožmberská (dohled zajišťují vychovatelky školní
družiny a další pracovníci školy)
Žáci 5. – 9. ročníku: školní
jídelna v ulici Nerudova (dohled
zajistí pracovníci školy)

Zájemce o stravování v měsíci
září ve smluvně dohodnutých náhradních jídelnách žádáme o vyplnění přihlášek a odevzdání nejpozději do 22. června
2018. Přihláška se týká
strávníků platících
bezhotovostně (záloha na měsíc září
bude
převedena
z účtu plátce dne 20.
8. 2018) i hotovostně.
Strávníci platící v hotovosti uhradí stravné v termínu od 20. 8. do
30. 8. 2018 u vedoucí školní jídelny Moniky Procházkové osobně
v kanceláři školní jídelny (kancelář bude dočasně umístěna v budově 1. máje 268 proti ředitelně).
Případé odhlášení (přihlášení) oběda je potřeba provést
den předem do 11 hodin osobně
v kanceláři vedoucí školní jídelny
nebo na telefonním čísle
388411133 (záznamník).
Cena oběda
Žáci 6 – 10 let 23 Kč
Žáci 11 – 15 let 25 Kč
Žáci nad 15 let 27 Kč
Vážení rodiče, všem nám záleží na zlepšení prostředí školního
stravování pro naše děti. Věřím,
že celou organizačně náročnou
situaci zvládneme bez větších
problémů i díky Vašemu přispění
a toleranci.
Děkujeme za pochopení!
Mgr. Dagmar Rückerová,
ředitelka ZŠ TGM Vimperk

Mléko a ovoce do škol
V letošním školním roce jsme
změnili formu odebírání mléčných výrobků a ovoce od firmy
Laktea. Všichni žáci na prvním
stupni dostávají 2 – 3 krát měsíč-

ně zcela zdarma ovoce, ovocné
šťávy nebo neochucené mléko.
Tato forma je velmi výhodná
a žáci se na dodávky vždy těší.
Mgr. Jitka Ondřejová

Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek 2018

28. února se konalo školní kolo
soutěže ve zpěvu, kterou známe
pod názvem Jihočeský zvonek.
Zúčastnilo se ho 28 zpěváků
z prvního stupně naší školy. Každý si svědomitě připravil lidovou
píseň. Soutěžilo se ve třech skupinách: 0. kategorie – první ročník,
1. kategorie – druhý a třetí ročník, 2. kategorie – čtvrtý a pátý
ročník Mezi žáky porota rozhodla takto: 0. kategorie: 1. místo
Chvalová Nataly; 2. místo Marková Růžena, Lešková Kateřina;
3. místo Černý Bonifác, Král Daniel. 1. kategorie: 1. místo
Waltman Karolína, Moravcová
Bára; 2. místo Zelenková Viktorie; 3. místo Peková Vanda. 2. ka-
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tegorie: 1. místo Narovec Martin;
2. místo Košnarová Adriana; 3.
místo Sládková Sára, Kolafová
Karolína.
Dále bylo uděleno ocenění za
umělecký výkon těmto účinkujícím: Kolafa Jan, Kuncová Johanka, Tomková Klára, Vondrušková
Veronika. Ocenění rovněž obdrželi žáci, kteří zazpívali duo: Narovec Martin a Černý Matěj.
Do okrskového kola postoupili
tito žáci: Waltman Karolína, Moravcová Bára, Zelenková Viktorie,
Narovec Martin a Košnarová Adriana.
Mgr. Jitka Ondřejová
Mgr. Jana Frčková

Den učitelů
Den učitelů si představitelé
vimperské radnice a odbor školství MěÚ Vimperk připomínají
kulturní akcí věnovanou ocenění
pedagogů škol a školských zařízení působících na Vimpersku. Letos se akce uskutečnila v sále
Městského kulturního střediska
ve Vimperku dne 27. března, ocenění předávali starosta Mgr. Pavel
Dvořák a místostarosta Lukáš
Sýs. Slavnostním odpolednem
provázel Mgr. Zdeněk Kuncl,
program zpestřily svým vystoupením trojnásobné mistryně světa v mažoretkovém sportu ze
souboru Klapeto ZŠ TGM Vimperk pod vedením Mgr. Alžběty
Rückerové. Oceněným pedagogům ze ZŠ TGM poblahopřála
zástupkyně ředitelky Mgr. Dana
Toušlová.
Ocenění pedagogové za ZŠ
TGM Vimperk:
Mgr. Bohumila Sellnerová
Paní učitelka vystudovala
aprobaci matematika – biologie.
Ve škole je garantem spolupráce
s Národním parkem Šumava,
společně s dalšími vyučujícími
plánuje semináře a výukové akce
v oblasti environmentální a ekologické výchovy. Žáky vede k lásce k přírodě i k jejímu pochopení
v duchu Aristotelových slov: „Ve
věcech přírody existuje cosi nádherného.“
Paní učitelka sama má velmi
ráda Šumavu a volný čas věnuje
toulkám po jejích krásách.
Mezi velice záslužné činnosti
paní učitelky Sellnerové patří

péče o zdravotní kroužek, s nímž
reprezentuje školu ve zdravotnických soutěžích či osvětových akcích mezinárodní zdravotnické
organizace ČČK.
Lenka Malíková
Vedoucí vychovatelka školní
družiny ZŠ TGM Vimperk
Jako vedoucí vychovatelka
prokazuje paní Malíková výborné
organizační schopnosti a v přístupu ke svým kolegyním je lidská a empatická. V práci školní
družiny jí záleží na tom, aby děti
chodily do družiny rády, vede je
ke vzájemné komunikace, spolupráci i řešení vzniklých neshod.
Činnosti ve školní družině pod
jejím vedením jsou velmi pestré,
nápadité a v oblasti vzdělávání
nenásilné. Děti vede ke kladnému
vztahu ke škole i k lásce k rodičům, což podporuje tradiční kulturní akcí školní družiny – oslava
Dne matek, jíž se účastní všechny
děti navštěvující ŠD. Paní Malíková se velice dobře poradí
i s ekonomickými záležitostmi
souvisejícími s činností ŠD.
K ocenění je paní Lenka Malíková navržena za obětavou péči
o výchovnou a zájmovou činnost
žáků školy. Paní Malíková je
„dobrým duchem“ nejen školní
družiny, ale celého kolektivu zaměstnanců ZŠ TGM Vimperk.
Mezi oceněnými pedagogy na
Vimpersku v letošním roce byla
také dlouholetá externí spolupracovnice naší školy v oblasti logopedické péče o žáky PhDr. Jana
Tláskalová. Ocenění obdržela za
celoživotní pedagogickou práci
na všech stupních škol.

Protidrogová prevence
V rámci plnění minimálního
preventivního programu naší
školy proběhly ve školním roce
2017/2018 na II. stupni besedy
financované z dotace Města Vimperk – prevence kriminality. Byly
realizovány o. s. Portus Prachatice – Phénix. Zaměřeny na kyberšikanu, závislosti, drogy, sexuální
výchovu. Besedy byly zaměřeny
na vztahy ve třídě, šikanu, závislosti, cigarety, alkohol, sexuální
výchovu. 		
Dále byly využity finanční prostředky z projektu Společně to
zvládneme. Realizovány byly besedy o. s. Do světa Strakonice zaměřené na rasismus, xenofobii,
šikanu a hudební program - Radek Banga „Když chceš, tak to
dokážeš“ zaměřený na Prevenci
rizikového chování. Tento pořad
probíhá pod záštitou zmocněn-

kyně pro lidská práva již od roku
2011. Ve dvou hodinovém programu zazněly autorské písně,
které umocnili atmosféru, ale
hlavně autentický životní příběh
Radka Bangy. Osobní zkušeností
působil na žáky v oblasti problematického rodinného zázemí,
důležitost rodiny pro vývoj dítěte,
vliv domácího násilí, alkoholismu, výběr partnera. Upozornil na
kyberšikanu, závislost na počítačových hrách a hranicí mezi virtuálním a skutečným životem,
xenofobii, rasismus, šikanu, diskriminaci, intoleranci, drogovou
závislost, kriminalitu. Svými zkušenostmi a pozitivními postoji
k životu ukázal žákům, že svou
budoucnost mají sami v rukách
a mohou změnit svůj život k lepšímu a v zátěžových situacích lze
najít východisko. V. Lehečková

Výchovné poradenství

Jednou z hlavních činností vý
chovného poradce na 2. stupni je
poradenská pomoc žákům při
volbě povolání. V rámci předmě
tu Svět práce se ve 2. pololetí
školního roku žáci osmých tříd
zúčastnili exkurze na Úřadu prá
ce v Prachaticích. Zde získali in
formace o současné situaci na
trhu
práce,
požadavcích
zaměstnavatelů a možnostech
studia po základní škole. V červnu navštívili výstavu v Českých
Budějovicích
Dobrodružství
s technikou. Cílem této interaktivní výstavy je podpořit zájem
o studium technických oborů.
Dne 15. června naštívili akci Řemeslo má zlaté dno organizovanou na SOU ve Vimperku.

Všichni vycházející žáci využili
možnosti podat si přihlášku na
dva studijní obory. V dubnu pro
běhly povinné jednotné přijímací
zkoušky z českého jazyka a mate
matiky na čtyřleté studijní obory.
V prvním kole přijímacího řízení
byli přijati všichni žáci naší školy
na vybrané studijní obory. Na ví
celeté gymnázium odchází studo
vat z pátých tříd šest žáků. Z osmých tříd ukončí povinnou školní docházku 2 žáci. Z devátých
tříd opouští školu 38 žáků. Na
gymnáziu budou pokračovat ve
svém vzdělávání 4 žáci, na maturitních oborech 21 žáků a na
učebních oborech 13 žáků.

Rybářská olympiáda

nou terminologii při výlovu ryb.
Největší počet bodů získal Filip
Bělecký ze třídy 7. B, který ztratil
pouze 4 body. Na druhém místě
se umístil Lukáš Rys z téže třídy
a třetí byl Tomáš Mráz z 6. A. Filip Bělecký postoupil do krajského kola, které se konalo 19. června ve Vodňanech.
Blahopřejeme.
Mgr. Bohumila Sellnerová

Již čtvrtým rokem se na naší
škole konala 17.4.2018 rybářská
olympiáda, kterou organizuje
Střední škola rybářská Vodňany.
Této soutěže se zúčastnilo 15
žáků z osmých, sedmých a šestých tříd. Museli prokázat znalosti nejen o rybách, ale i vodních
ptácích a rostlinách a znát odbor-

Ing. Pavla Nováková

Den Země – návštěva Jihoseparu, 7. A
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Recitační soutěž na 1. stupni
Každým rokem pořádáme recitační soutěž. Ve školním kole,
které se konalo ve středu 21. 2.
2018, se potkalo 33 nejlepších recitátorů z 1. až 5. tříd. Atmosféra
byla jako vždy veselá a uvolněná.
Výstupy žáků ocenila porota i diváci zaslouženým potleskem.
Všichni přednášející dostali pochvalný list a sladkou odměnu.
Soutěž nám zahájila odvážná
školačka Nikolka Sovová (I. B),
která za svůj výkon získala 3. místo v 0. kategorii - žáci 1. tříd.
1. místo bylo uděleno Danielu
Královi (I. B), 2. místo Gabriele
Čermákové (I. A). Jan Founě, Šarlota Ištoková (I. B) a Bonifác Černý (I. A) dostali ocenění poroty za
přednes.
Výsledky 1. kategorie - žáci
2. a 3. tříd: 1. místo Lucie Czerwenková (II. A) a Linda Chmelo-

vá (III. B); 2. místo Zuzana Moravcová (III. A); 3. místo Klára
Tomková (III. A).
Ocenění poroty za přednes
Havlíček Petr (II. A) a Rozárie
Szabová (II. B).
2. kategorie – žáci 4. a 5. tříd:
1. místo Ester Ollé (IV. B); 2. místo Štěpánka Krejčí (IV. B); 3. místo Lucie Hudečková (IV. B) a Daniela Klasová (IV. A)
Do okresního kola v Prachaticích postoupily Lucie Czerwenková, Linda Chmelová, Ester Ollé
a Štěpánka Krejčí. Ve středu
14. března 2018 měla v umístění
největší štěstí Ester Ollé, získala
ve své kategorii za svůj přednes
2. místo a postup do krajského
kola v Českém Krumlově. Všem
postupujícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Iva Karasová

3. místo pro Davida Chalupného
v dopravní soutěži

10. května 2018 se v areálu
DDM a na dopravním hřišti
v Prachaticích konalo okresní
kolo DOPRAVNÍ SOUTĚŽE
MLADÝCH CYKLISTŮ. Vyhlašovatelem soutěže byl Jihočeský
kraj, DDM Prachatice, komise
BESIP MÚ Prachatice, Policie ČR
– Územní odbor Prachatice
a Oblastní spolek ČČK Prachatice.
Žáci soutěžili ve dvou věkových kategoriích. První věkovou
kategorii tvořili žáci od 10 do 12
let, do druhé byli zařazeni žáci od
12 do 16 let. ZŠ TGM Vimperk
sestavila družstva odpovídající
oběma věkovým kategoriím.
Družstva musela absolvovat jízdu
zručnosti, jízdu podle pravidel

silničního provozu, test z pravidel
silničního provozu a prakticky
zvládnout první pomoc.
Mladší žáci se po ukončení
celé soutěže dozvěděli, že obsadili
6. místo. Starší žáci skončili devátí. V jednotlivcích je potřeba
vyzdvihnout jméno Davida
Chalupného, který se umístil
na 3. místě. Gratuluji. Krásné
šesté místo obsadil Filip Francek.
Další žáci, kteří byli součástí
týmů – Karolína Hrůšová, Eliška
Heiderová, Lucie Dolejší, Anežka
Frühaufová, Jakub Krejčí, Ota
Kramář. Děkuji všem za účast.
Tradičním vítězem soutěže se
stala ZŠ ze Šumavských Hoštic.
Alžběta Rückerová

Úspěšní recitátoři jsou i ze ZŠ TGM Vimperk

Ester Ollé, Natálie Uhříčková
a Vojtěch Jirkovský…to jsou jména tří úspěšných recitátorů ze ZŠ
TGM.
Okresní kolo recitační soutěže
proběhlo v Prachaticích 14. 3.
2018 a naše škola do něj poslala
celkem deset recitujících. Nejlépe
se z nich vedlo Ester Ollé, která ve
druhé kategorii získala 2. místo.
Velmi úspěšná byla Natálie

Uhříčková, jež vyhrála 4. kategorii. Dvojici děvčat doplnil Vojtěch
Jirkovský. Skončil druhý za Natálkou.
Všichni tři výše jmenovaní postupili do krajského kola, které se
konalo ve dnech 26. – 27. 4. 2018
v Českém Krumlově.
Děkujeme za reprezentaci školy.
Alžběta Rückerová

Exkurze do zoologické zahrady
Příjemné počasí provázelo
úterní exkurzi tříd 5. A a 5. B do
Zoo Ohrada na Hluboké. Děti
v zoologické zahradě měly za
úkol vyplnit připravené pracovní
listy o některých zvířatech, která
tam žijí. Výběhy zvířat jsou neustále obnovovány a upravovány,
takže i děti, které zoo již v minu-

losti navštívily, viděly něco nového. Měly možnost podívat se do
loveckého zámečku Ohrada, do
něhož platí vstupenka též. Výstava v zámečku je věnována rybářství a myslivosti. Exkurzi většina
dětí zakončila sladkou tečkou
(zmrzlinou).
Jana Buřičová

Den Země na 2. stupni

Den Země je den věnovaný
Zemi a připadá na 24. 4. Hlavním
úkolem tohoto dne je upozornit
lidi na dopady ničení životního
prostředí.
Základní škola TGM si Den
Země připomněla 15. května.
Všichni žáci druhého stupně měli
během dne uklidit část prostor
kolem školy a pak se věnovali dal-

ším aktivitám. Šesťáci mikroskopovali, sedmáci navštívili společnost Jihosepar (společnost zabývající se odpadovým hospodářstvím ve Vimperku), osmáci si
prošli historické části města, deváťáci nejvíce pomáhali s úklidem
a také se věnovali svým třídnickým záležitostem.
Jana Hudečková

Dramaťák
Dramaťák se letos opět střídal
s dětmi ze školní družiny na vítání občánků. Pro naše budoucí občánky si vybraní žáci připravili
kulturní vystoupení plné básni-

ček a písniček, se kterým potěšili
především maminky a tatínky
nově narozených miminek.
I. Karasová

Soutěž v AJ
Během měsíce ledna se celkem
25 žáků naší školy zúčastnilo
školního kola konverzační soutěže z anglického jazyka. Nejdříve
své znalosti předvedli žáci mladší
kategorie, tedy šestých a sedmých
tříd. Nejpřesvědčivější výkon
předvedla Nella Pflanzerová ze 7.
A, ale ani ostatní si nevedli špatně. Dalšími oceněnými žáky
v této kategorii byli Šimon Kurz
z 6. A (2. místo), Simona Kostková ze 7. A (3. místo) a Matyáš
Hanžl z 6. A (3. místo).
Poté už se porota mohla těšit
na výkony osmáků a deváťáků,
kteří jednoznačně předvedli, že

angličtina je jejich ‚‘cup of tea‘‘
a že se ani v cizině neztratí. Vítězná Veronika Bartůšková ze třídy
8. B zaujala nejen znalostí jazyka,
ale i bezprostředností svého projevu. O druhé místo se podělili
Alena Váchová (9. A) a Vojtěch
Jirkovský (9. B). Na třetím místě
skončil Quang Hung Trinh (8. A).
Všichni umístění si za svůj výkon odnesli diplom a zaslouženou odměnu. 14. 2. naši školu reprezentovaly vítězky obou kategorií na okresním kole v Prachaticích. Nella se umístila na
6. místě a Veronika skončila devátá.
Michaela Donnelly

Biologická olympiáda –
školní kola a okresní kolo

19. 12. 2017 proběhlo školní
kolo biologické olympiády kategorie D / 6. a 7. třídy/. Celkem se
z této kategorie zúčastnilo soutěže 17 žáků. Na 1. místě se umístil
Filip Bělecký ze třídy 7. B, 2. místo obsadil Pavel Ouředník z téže
třídy a na třetím místě byla Lucie
Dolejší ze třídy 7. A.
17. 1. 2018 proběhlo školní
kolo biologické olympiády kategorie C /8. a 9. třídy/. Celkem se
z této kategorie zúčastnilo soutě-
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že 23 žáků. Na prvním místě se
umístila Monika Kostková z 9. A,
2. místo obsadil Jiří Podskalský
z 9. B a na třetím místě byla Veronika Jirušová z 8. B. Všichni tito
žáci postoupili do okresního kola,
které se uskutečnilo v dubnu. Zde
si nejlépe vedli Filip Bělecký a Veronika Jirušová, kteří se umístili
za svou kategorii na pátém místě.
Blahopřejeme.Mgr. B. Sellnerová,
Mgr. J. Hudečková
Ing. P. Nováková

Přírodovědné exkurze pro žáky 6. a 7. tříd Spolupráce s DDM

V pátek 11. 5. 2018 absolvovali
žáci sedmých tříd přírodovědnou
exkurzi k šumavskému ledovcovému jezeru Laka. Exkurze proběhla v rámci spolupráce s environmentálním střediskem NPŠ.
Z parkoviště v obci Nová Hůrka jsme se vydali pěšky po turisticky značené trase. Došli jsme do
bývalé obce Hůrka, z které do
současnosti zbyla jen hřbitovní
kaple s rodinnou hrobkou sklářské rodiny Abelů. Dále jsme pokračovali k jezeru Laka, které je
svou rozlohou nejmenším šumavským ledovcovým jezerem.
Zato svou výškou 1096 m. n. m. je
nejvýše položeným jezerem na
celé Šumavě.
Lektoři z NPŠ připravili bě-

hem cesty pro žáky mnoho aktivit
zážitkové pedagogiky k dané přírodní lokalitě. Nechyběl poutavý
výklad o ledovcových jezerech na
Šumavě.
V pondělí 4. června se žáci šestých tříd vydali po boubínské
stezce ze Zátoně směrem k Boubínskému jezírku. Během nenáročného pěšího výletu krásně
rozkvetlou jarní přírodou získali
informace o pralese a Boubínském jezírku. Na zpáteční cestě
navštívili informační středisko
Idina pila.
Na závěr nezbývá než napsat,
že NP Šumava je opravdu tou nejlepší environmentální učebnou
pod širým nebem.
B. Sellnerová, P. Nováková

Přírodovědná soutěž Národní park
Šumava ve školních lavicích – 2. stupeň

V měsíci březnu 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: Nela
Kjučukovová ze 6. B, David Košnař ze 7. A, Veronika Jirušová
z 8.B a Matěj Kůrka z téže třídy.
Tito žáci postupují do 2. kola sou-

těže, které se uskutečnilo
22. května na Kvildě. 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.
Nejúspěšnější soutěžící byli
slavnostně vyhlášeni a odměněni
v červnu 2018 v Návštěvnickém
centru Kvilda. Blahopřejeme.
Mgr. Bohumila Sellnerová
Mgr. Jana Hudečková

Přírodovědná exkurze na Srní a Kvildu
V úterý 15.5. vyjely třídy 5.A
a 5.B na přírodovědnou exkurzi
do návštěvnického centra Srní.
Nachází se zde výběh s vlky o rozloze cca 3 ha. Uprostřed výběhu
vede 300 m dlouhá lávka, vyvýšená 3-4 m nad terénem, s pozorovacími přístřešky.
Mimo výběh vede naučný
okruh, který návštěvníky seznámí
se stopami šelem vyskytujících se
na Šumavě a některými místními
stromy a rostlinami. Na lávce ve
výběhu jsou informace o komunikaci mezi vlky. I přes nepřízeň

počasí, byli děti spokojené, protože ve výběhu viděly všech devět
vlků.
V návštěvnickém centru jsme
měli krátkou přednášku o vlcích
a shlédli jsme videa zachycující
vlčata ve vrhu, jak se dělí vlci
o maso atd.
Poté jsme přejeli autobusem
na Kvildu, kde jsme se podívali do
výběhu s jeleny a poslechli jsme si
některé poznatky z jejich života.
Exkurze se vydařila.
Jana Buřičová

Přírodovědná beseda o racích
Ve středu 6. 6. se konala ve třídách 5. A a 4. A přírodovědná beseda na téma vodních živočichů,
převážně raků. Vědecký pracovník z fakulty rybářství a ochrany
vod ukázal dětem různé druhy
raků, kteří žijí v České republice,
ale i jinde ve světě. Žáci se dozvěděli, jaké druhy raků jsou u nás
původní. Mohli si podívat na živé

raky, vzít si je do ruky a zblízka si
ho prohlédnout. Zkusili si určit
druh raka podle jeho svlečky či
klepete, což se jim ve většině případů zdařilo. Kladli spoustu zajímavých dotazů a nejvíce je pobavilo, když rak psal křídou na tabuli a držel ji klepetem.
Jana Buřičová

Během
školního
roku
2017/2018 navštívili žáci 1. stupně zajímavé výukové programy
DDM. Spolupráce s DDM Vimperk byla velmi dobrá. Paní učitelka Eva Kubišová nabídla vyučujícím možnosti tvoření pro
žáky. Třídní učitelky, po domluvě
se svými žáky, vybraly vhodnou
možnost činnosti a domluvily si
v DDM termín. Jako jedné z možností se třída 4. B vypravila dne
25. 4. 2018 na tvoření technikou
dekupatch. Žáci si vybrali postavičky zvířátek, které polepovali
speciálními natrhanými papírky.

Všechna zvířátka se jim velice podařila. Stejného programu se
o týden dříve zúčastnila třída
4. A. Jiné ročníky pracovaly např.
technikou enkaustika – malování
pomocí rozehřátého vosku. Děti
se seznámily se základními tahy
enkaustickou žehličkou a vyrobily si obrázek. Naše poděkování
patří Jitce Martanové, Evě Kubišové a Štěpánce Havrdové – pracovnicím DDM Vimperk za připravený program a za milé
a vstřícné rady při práci.
Mgr. Martina Bačíková

Spolupráce s NPŠ
I v tomto školním roce jsme na
1. stupni spolupracovali s NPŠ.
Všechny třídy si vybraly dle zájmu třídy a náplně učiva výukové
programy, z nichž si žáci odnášeli
drobné dárky a pracovní listy ke
zvolenému tématu. Některé programy byly dvouhodinové v učebně Střediska environmentální výchovy. Jiné probíhaly v terénu.
Také jsme se zúčastnili přírodovědné soutěže „Národní park Šumava ve školních lavicích“, organizované NPŠ. Nejúspěšnější v ní
byla žákyně 3. třídy Viktorie
Zelenková, která ve své kategorii
ve druhém kole získala krásné

1. místo. Děkujeme všem pracovníkům SEV, kteří vedou výukové
programy a obětavě předávají své
poznatky o Šumavě a o přírodě
celkově.
Jako partnerská škola NPŠ
jsme opět dostali pro své žáky sešity. Zúčastnili jsme se též Dne
Země pod heslem „Národní park
Šumava je tou nejlepší učebnou
pod širým nebem“. V areálu Vodník všechny třídy navštívily připravená stanoviště, kde si hravou
formou děti zopakovaly vše, co se
na výukových programech během roku naučily.
Mgr. Iva Karasová

Spolupráce s NPŠ – 2. stupeň
I letos probíhá naše spolupráce s NPŠ. Všechny třídy si objednaly dva programy ve Středisku
environmentální výchovy, které
v průběhu školního roku navštívily v rámci výuky. Třídní učitelé či
učitelé přírodopisu vybrali tyto
programy s ohledem na osnovy
a věk žáků. Některé probíhaly
v učebně Střediska environmentální výchovy, jiné pod širým nebem. Žáci absolvovali například
tyto programy: Ochrana přírody
v České republice a ve světě, Vod-
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ní svět pod mikroskopem, Šumava česky, bez hrubic a hezky, Jelen
a jeho bratranci, Savci Šumavy,
Půdní svět pod mikroskopem,
Biotronika, Nebojte se vlka, NP
a CHKO Šumava, Z dávných časů
šumavských a další.
V rámci spolupráce jsme také
získali různé výhody, např. sešity
pro žáky, odměny pro všechny,
kteří se zúčastnili programů SEV
NPŠ.
Mgr. Bohumila Sellnerová

Radosti ve školní družině

Letošní přívětivá zima nám
umožnila využít pestrou paletu
činností. Hřiště nám bylo nadále
zázemím pro pohybové a míčové
hry, městský park nám posloužil
k bezpečným procházkám. Na
druhou stranu jsme se poměrně
málo mohli věnovat tradičním
zimním radovánkám, kde mezi
nejoblíbenější patří klouzání na
lopatách a stavba sněhuláků. Zato
tělocvičnu jsme nevynechali ani
jediný den. Nadšení sportovci
nejraději hráli vybíjenou ve všech
variantách, nebo házeli míčem na
koš.
Velmi se osvědčily hry zakoupené z příspěvků rodičů, nebo financované z projektu „Pomáháme si“. Společenské hry jsou stále
v oběhu, každý rok dokupujeme
nové, mezi nejoblíbenější patří
Dixit, Ubongo, Anglický mlýn,
Tangramy, Dobble, Mikádo, Puzzle, nebo stolní fotbálek.
O kroužky při školní družině
je veliký zájem. Jenom na bruslení
docházelo 52 zájemců ve dvou
dnech v týdnu. Sportovnědopravní kroužek je oblíbený pro svou
rozmanitost v prostorách tělocvičny, nebo na kolech a koloběžkách na dopravním hřišti. Malí

výtvarníci navštěvovali kroužek
dovedných rukou ve dvou skupinách, vyráběli dárky pro rodiče,
zaměstnance školy, zdobili školu
a zúčastnili se soutěží. Nadšení
zpěváci prezentovali školu na akcích školy a na vítání občánků.
Jako každý rok jsme v tělocvičně pro děti uspořádali maškarní
karneval, tentokrát s oblíbeným
Divadlem pana Pohody. Většina
dětí si vyráběla vlastní a často velmi nápadité masky. Pan Pohoda
se svou dcerou Soňou k nám zavítal ještě v měsíci červnu s pohádkou a soutěžemi.
Polovina května je jedno z nejkrásnějších období roku a také
čas na oslavu Dne matek. Mažoretky a děti ze školní družiny
představily již po páté téměř hodinový program v MěKS. Zcela
zaplněné hlediště nadšeně tleskalo mladým umělcům.
Téměř do konce měsíce dubna
jsme docházeli každý čtvrtek
s prvňáky do městské knihovny.
Seznámili se s novými autory, naslouchali mluvenému slovu
a z některých se stali registrovaní
čtenáři knihovny.
I letošní jaro jsme si zúrodnili
na školní zahradě dva záhony.

Nasázeli jsme hrách a ředkvičky
a těšili se na svačinky, byly výborné.
V červnu jsme prožili jedno
hezké odpoledne na školní zahradě s muzikantem, kytaristou, textařem a skladatelem Lubomírem
Hrdličkou. Pro děti bylo zážitkem
zpívat do mikrofonu.
Naše družina je plně využita
až do konce školního roku na-

vzdory faktu, že právě začala zásadní rekonstrukce školní jídelny
a není poskytována stravovací
péče.
Vychovatelé a asistenti školní
družiny přejí všem dětem pohodové prázdniny a radostné shledání v měsíci září.
Za ŠD Lenka Malíková

Pohádkový den ve Vimperku za účasti ZŠ TGM a herce Václava Vydry

Kuba – Dvě tváře svobody

Již po šesté využila naše škola
nabídky party lidí, kteří se v rámci projektu Svět kolem nás dělí se
žáky škol o své zážitky z cest po
dalekých i blízkých krajích na besedách s videoprojekcí.
Jen Lejsek nás v minulých letech seznámil např. se svým pobytem v Indii, ve Vietnamu,
v Peru atd. Letos jsme se dozvěděli o zemi v Karibiku – o Kubě.
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Tato socialisticky smýšlející země
skrývá nádhernou přírodu, která
stojí za poznání.
Poutavé vyprávění dokreslené
skvělou videoprojekcí vždy žáky
i pedagogy nadchne. Navíc je potřeba uvést, že beseda má stále
zvyšující se kvalitu, což se o všech
programech, jejichž nabídky do
škol přicházejí, říct nedá.
Alžběta Rückerová

ZŠ TGM na krajském finále
Štafetového poháru v Táboře

Tomáš Garrigue Masaryk
(7. 3. 1850 – 14. 9. 1937)
„Já si musel rovnováhy teprve hodně dobývat. Správný
směr jsem měl, ale cesta k cíli
byla sotva rovná – jako bych šel
tady kolem stolu, abych se dostal do kouta,“ říkával T. G. Masaryk.
V rodině Masaryků vyrůstalo pět dětí. Matka Terezie, rozená Kropáčková, byla chytrá,
moudrá a zbožná žena a znala
kus světa. Na svého syna Tomáše měla velký vliv a vedla ho ke
vzdělání. Otec Jozef Masaryk,
původem Slovák, uměl číst, ale
psát ho naučil až jeho nejvzdělanější syn Tomáš. Otec se živil
např. jako kočí, hospodařil, pozoroval přírodu, naučil se jí rozumět a měl ji rád.
T. G. Masaryk se narodil
v Hodoníně a mládí prožil převážně na Moravě. Studoval ve
Vídni filozofii a toto studium
ukončil doktorátem. Během
studijního pobytu v Lipsku se
seznámil se svou manželkou
Charlottou Garrigueovou, jejíž
příjmení učinil součástí svého
jména.
Roku 1882 se vrátil do Prahy
a stal se univerzitním profesorem. České vysoké školství
v něm našlo vítanou posilu, neboť si svými postoji získal především mladou inteligenci.
Věda v jeho pojetí nebyla pouze
akademická, ale měla sloužit
především člověku a celé společnosti. „Od univerzitní katedry vkročil Masaryk do politického nečasu. Co ho k tomu
vedlo? Neuměl to ani po padesáti letech vysvětlit. Jeho odpověď Karlu Čapkovi byla prokládána rozpačitými příslovci,
jako je možná, snad, asi. Prý

Lyžuj lesy
V úterý 6. 2. 2018 se téměř 60
žáků z I. a II. stupně naší základní
školy zúčastnilo seriálu běžeckých lyžařských závodů „LYŽUJ
LESY“, které uspořádal Svaz lyžařů České republiky společně
s Lesy ČR a Fischer Ski klubem
Šumava Vimperk. Organizátoři
z místního lyžařského klubu připravili pro malé i velké závodníky
trať plnou obratnostních prvků.
Děti si vyzkoušely „běžkování“
s přejezdem houpačky, slalomem,
hodem na cíl, s jízdou terénními
vlnami, výjezdem do kopce. Od
našich nejmladších prvňáčků po
deváťáky, od méně zkušených po
zkušené lyžaře si všichni s tratí ve
Sportovním areálu Vodník poradili na výbornou a v konkurenci
závodníků okolních škol ZŠStra-

chtěl napravovat poměry, které
jsou už od časů Adama a Evy
zoufalé, hrozné a neudržitelné.
A prý možná chtěl pozdvihnout
úroveň tisku, vědy, poměrů na
univerzitě a snad i v parlamentu.“ (citace – V. Houška, TGM
myslitel a státník)
T. G. Masaryk si vážil celé
řady lidí, osobností. Byli mezi
nimi řemeslníci, vědci, politici
i umělci, ženy, muži, mladí, staří… A co měli společného? Odbornost. Rád se obklopoval lidmi zapálenými pro svůj obor,
naslouchal jejich názorům
a nedal na ně dopustit.
Po vypuknutí světové války
Masaryk rozpoznal, že nastala
chvíle, kdy je třeba usilovat
o znovudosažení české politické svébytnosti. Už během války
nosil v hlavě obrysy budoucího
státu, který měl vzniknout spojením českých zemí, Slovenska
a Podkarpatské Rusi.
14. 11. 1918 mu Národní
shromáždění svěřilo prezidentský úřad, jehož se Masaryk ujal
po triumfálním návratu do Prahy 21. 12. T. G. Masaryk byl
zvolen prezidentem ještě třikrát, a to v letech 1920, 1927
a 1934. Poslední funkční období nedokončil ze zdravotních
důvodů a svůj čas dožil na zámku v Lánech.
Slova T. G. Masaryka nás
mohou vést k zamyšlení i dnes,
a to nejen v záležitostech vědeckých či politických:
„Myslím, že dost dovedu
prokouknout lidi – pravda, někdy přece špatně. Člověk je zatraceně zamotaná a divná mašina. A každý jiná!“
Dagmar Rückerová
konice, ZŠ Stachy, ZŠ Zdíkov
a dalších se neztratili. Při závěrečném hodnocení účastníků, které
proběhlo dle vypsaných kategorií
a registrace u SLČR (Svazu lyžařů
České republiky), se tak i ti, kteří
„stáli“ na běžkách podruhé, potřetí, … někteří možná poprvé
v životě, ocitli na stupních vítězů.
Mrkněte na výsledky:
http://sportsoft.cz/cs/zavod/
overview/2542
Děkujeme všem dětem za
vzornou reprezentaci naší školy
a oceněným gratulujeme k dosaženým výsledkům!
Foto ze závodů najdete také
na: https://www.facebook.com/
pg/behnalyzich/photos/?tab=album&album_
id=1075895339218682
SKOL!!! Mondlová M.,
Hrůšová P., Hudečková J.

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 se děti
z prvního stupně zúčastnily krajského finále Štafetového poháru
v Táboře a celkovým časem 9:06
si vybojovaly 10. místo.
Běžely se štafety 8 x 100 m
(2. - 3. třída), 8 x 100 m (4. - 5. třída) a 8 x 200 m smíšená štafeta.
Okresní kolo jsme vyhráli časem 9:20. V krajském kole se děti
zlepšily o14 sekund, a to je krásný
výsledek.
8x100 Veronika Vondrušková,
Viktorie Zelenková, Anna Kotrlíková, Karolína Hanzlíčková, Jan
Kuneš, Vítek Vladyka, Daniel
Terš, Ondřej Bílek 2:20,00
8x100 Filip Krejčí, David Procházka, Tomáš Bláha, Hynek
Steinbach, Sofie Sichingerová,
Štěpánka Krejčí, Karolína Kolafová, Lucie Hudečková 2:08,20

8x200 Karolína Hanzlíčková,
Veronika Vondrušková, Sofie Sichingerová, Karolína Kolafová,
Hynek Steinbach, Filip Krejčí, Jan
Kuneš, Ondřej Bílek 4:37,80
8x200 Viktorie Zelenková,
Anna Kotrlíková, Lucie Hudečková, Štěpánka Krejčí, Vítek Vladyka, Daniel Terš, David Procházka, Tomáš Bláha
05:01,80
Dále probíhaly doprovodné
disciplíny skok daleký a hod medicinbalem.
Zde byl nejúspěšnější Vítek
Vladyka, který získal druhé místo
za hod medicinbalem. Všem dětem gratulujeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy
a města Vimperk.
Petra Hrůšová

ZŠ TGM Vimperk na atletické soutěži
I. stupně

Ve středu 23. května proběhla
atletická soutěž I. stupně v Prachaticích. Soutěžilo se v běhu na
50 m, skoku dalekém, hodu míčkem a 4. – 5. ročníky v běhu na
600 m.
Naše děti si odvezly 11 medailí. Nejúspěšnější závodníci z druhých tříd byli Petr Havlíček
1. místo v hodu míčkem, Vanda
Peková 2. místo v běhu na 50 m.
Třetí třídy – Anna Kotrlíková
2. místo v běhu na 50 m a 3. místo
v hodu míčkem, Daniel Terš

2. místo ve skoku dalekém a Jan
Kuneš 3. místo v hodu míčkem.
Čtvrtá třída – 1. místo Filip
Krejčí v běhu na 600 m, Ema Veselá
1. místo v hodu míčkem, Lucie
Hudečková 3. místo v běhu na
600 m. Páté třídy – Tomáš Bláha
2. místo ve skoku dalekém
a v běhu na 600 m.
Všem závodníků děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Petra Hrůšová

Půldenní lyžařské kurzy 1. stupně – PLŠ
V letošním roce absolvovalo
v období leden – březen 2018 lyžařský kurz 172 žáků. Pro některé
to bylo první seznámení s lyžemi,
někteří se stali již zdatnými lyžaři.
Poděkování patří všem, kteří se
na realizaci kurzů podíleli – lektoři z LŠ Kubova Huť pod vede-
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ním pana Bartošíka, obci Kubova
Huť za vždy vzorně připravenou
sjezdovku, pracovníkům půjčovny lyžařského vybavení a paní
učitelce Petře Hrůšové za technické zabezpečení a výuku lyžování.
Dagmar Daňková

Memoriál Jiřího Necida

Mažoretkové soutěž, která
v názvu nese zakladatele tohoto
sportu v ČR, se konala 2. června
2018 na Zimním stadionu ve
Vimperku. Hlavním pořadatelem
akce byla Česká federace mažoretkového sportu se sídlem v Praze. Soutěž ve Vimperku organizovala Základní škola Tomáše Garrigue Masaryka ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem ve Vimperku a Městskými
službami Vimperk. Spolupořadateli akce byly Mažoretky Klapeto
Vimperk, které se také během
soboty několikrát představily se
svými choreografiemi. Největšího úspěchu na MJN dosáhly seniorky. Získaly pohár pro vítěze
kategorie za choreografii s náčiním pom. Stříbro vybojovaly kadetky v disciplíně classic a littlekadetky za choreografii s náčiním
baton. Plejádu druhých míst doplnilo seniorkovské trio Natálie
Uhříčková, Nela Fleišmanová
a Alice Grulichová za sestavu
s náčiním flag. Na stupně vítězů,
konkrétně na 3. místo, se postavila ještě Nela Fleišmanová za sólo
s náčiním flag a také Natálie
Uhříčková za sólo s náčiním flag
(v mladší věkové kategorii než
Nela). Bronz si vybojovalo i trio
Kristýna Sedláčková, Kristýna
Sovová a Eliška Kubálková za vystoupení s flagem. Další umístění
našich děvčat můžete najít na
webových stránkách soutěže. Na
stejných stránkách – www.majoretsport.cz – lze vidět i celý záznam z MJN.

Zpestřením sobotní akce byla
speciální disciplína určená pouze
pro Memoriál Jiřího Necida, a to
volba Golden Majorette. Děvčata
starší 14 let se předem přes web
do této soutěže přihlásila a během sobotního programu ve
Vimperku musela absolvovat tři
kola. Soutěžících dívek bylo celkem 15. V prvním kole o sobě
mažoretky krátce pohovořily,
ve druhém se jednotlivě při pochodovém defilé prošly před VIP
porotou. Po tomto kole VIP porota vybrala osm děvčat, která poslala do finále. Ve finále předvedly
dívky svou volnou disciplínu.
Vimperk bude jistě na tuto volbu
vzpomínat rád, protože vítězkou
a Golden Majorette se stala Natálie Uhříčková, třetí skončila Nela
Fleišmanová. Obě děvčata jsou
součástí domácího vimperského
týmu mažoretek. O umístění děvčat rozhodla VIP porota. Ta pracovala ve složení – Iveta Toušlová
(novinářka, moderátorka), poslanec Poslanecké sněmovny ČR
Ing. Jan Bauer, starosta města
Vimperk Mgr. Pavel Dvořák, vedoucí Odboru školství, kultury
a cestovního ruchu MÚ Vimperk
Mgr. Zdeněk Kuncl, zastupitel
Ing. Bohumil Petrášek, jednatel
společnosti Energie AG Teplo
Vimperk Ing. Miroslav Rys.
MJN byl také oslavou pro domácí tým, protože si v tomto roce
připomíná 25 let své existence.
Dagmar Rückerová založila soubor v červnu roku 1993. Prvním
vystoupení mažoretek byl tehdy

průvod městem a sloužil jako pozvánka na Školní slavnost ZŠ
TGM.
Memoriál ve Vimperku trval
celý den, zúčastnilo se ho cca 400
mažoretek z ČR a SR, které se
předvedly ve 210 soutěžních disciplínách. Podle ohlasu diváků,
vystupujících, vedoucích týmů
i dalších účastníků soutěže proběhla akce na vimperském zimním stadionu na výbornou.
Děkujeme všem, kteří se na
bezproblémovém chodu sobotního dne podíleli – pořadatelům ze
ZŠ TGM Vimperk, žákům 9. B ze
ZŠ TGM, pracovníkům Městských služeb Vimperk, paní Beckové (zaměstnankyni Městského
kulturního střediska ve Vimperku), Jitce a Tomášovi Gabauero-

vým za občerstvení, Restauraci
Stadion, Jakubovi a Karlu Zbíralovým za ozvučení, týmu Vysíláme živě pod vedením Ondřeje
Veselého, Epigonu Vimperk, organizátorům z ČFMS - Martě Pavelkové,
Davidu
Serafinovi
a Marku Bobálovi, hlasatelce
Haně Pregrtové, porotě pod vedením Moniky Bergerové a dalším.
Děkujeme také sponzorům: Jihočeskému kraji, Městu Vimperk, Městským službám Vimperk, Městským lesům Vimperk,
Lesům ČR, MěKS Vimperk, IT
Profi, Strojírně Vimperk, Agromontu Vimperk, Energii AG, Čevaku, Coop Jednotě, České spořitelně a Pizzerii Marco.
Alžběta Rückerová

Mažoretky opět po roce
mistryněmi republiky

Titul mistryň ČR v mažoretkovém sportu vybojovaly seniorky Klapeto Vimperk 20. května
2018 v Náchodě. Ocenění jim náleží za miniformaci s náčiním
flag. Miniformace vystupuje ve
složení – Kristýna Sedláčková,
Kristýna Sovová, Alice Grulichová, Nela Fleišmanová, Natálie
Uhříčková a Alice Grulichová.
Trenérce byla miniformace chválena z hlediska choreografie, výběru hudby i za pohledné kostýmy. Děvčata se při vystoupení
vyvarovala větších chyb, vysoké
hodnocení bylo uděleno i za synchronní provedení.
Titul vicemistryně republiky
získalo na MČR trio Natálie

Uhříčková, Alice Grulichová
a Nela Fleišmanová za předvedení soutěžní sestavy s náčiním flag.
Titulem vicemistryně republiky se může od května pyšnit
také Nela Fleišmanová za sólo
s náčiním flag.
Další výkony vimperských
děvčat ocenila porota třemi čtvrtými místy a jedním šestým.
Se všemi soutěžními sestavami tým postoupil na ME do
Chorvatska. Soubor bude reprezentovat ČR, město Vimperk a ZŠ TGM Vimperk také
na MS, které se uskuteční na
konci srpna v Praze.
Alžběta Rückerová

Mistryně Evropy v kategorii flag mini seniorky a 2x trio flag seniorky –
17. 6. 2018 Crikvenica Chorvatsko
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Sport na Tégéemce

Sportovní aktivity na naší škole jsou velmi rozsáhlé a sportovci
naší školy se dokázali prosadit
i na republikové úrovni. Velkou
měrou se o to zasloužili především běžci na lyžích, snowboardisté, hokejbalisté, florbalisté,
fotbalisté, atleti a také mažoretky.
Seniorky Klapeta Vimperk,
kde aktivně působí Natálka
Uhříčková získaly titul mistryň
republiky v miniformaci s náčiním flag a získaly tím postup na
ME a MS. Kadetky získaly druhé
místa na Memoriálu Jiřího Necida a také ony postoupily na MS.
Stříbro na MJN vybojovaly
i littlekadetky Klapeto ZŠ TGM
Vimperk.
Naši žáci sbírali dobrá umístění na republikových soutěžích
v běhu na lyžích i ve snowboardingu. Na zimní olympiádě mládeže žáci naší školy reprezentovali Jihočeský kraj a rozhodně se
neztratili. Daniela Vašicová se
blýskla dvěma čtvrtými místy
a Vítězslav Dvořák 4. a 6. místem ve snowboardingu. Hynek
Steinbach skončil v nabité konkurenci 8.
Mladší žáci si vybojovali vítězstvím v halové kopané a ve florbalu v okresní soutěži postup na
kraj, kde získali shodně pátá místa.

my získali Petr Havlíček a Emma
Veselá /hod míčkem/, Filip Krejčí /běh na 600m/. Stříbrné - Tomáš Bláha/skok daleký, 600 m/,
Anna Kotrlíková /běh na 50 m, 3.
v míčku/, Vanda Peková /50m/,
Daniel Terš /skok daleký/. Bronzoví byli – Jan Kuneš /míček/a
Lucie Hudečková /600m/.
V kategorii žáků 2. stupně ZŠ
jsme byli také velmi úspěšní - Natálka Uhříčková /1. ve skoku vysokém, 3. v běhu na 60 metrů, 2.
ve štafetě/ , Michal Michalec/1.
ve skoku vysokém, 1. ve štafetě/,
1. štafeta starších chlapců /Mistr
Jan, Mistr Petr, Michal Michalec, Tomáš Le/, 2. místa štafety
starších dívek a Elišky Preňkové/
míček/ a 3. místa Lukáše Zely /
skok daleký/, Štěpána Sekana
a Veroniky Jirušové / vrh koulí/

Zvláštní pozornost si zaslouží
hokejbalové soutěže, ve kterých
jsme byli opět velmi úspěšní.
Hlavně ti starší, kteří vyhráli
okres i kraj, se dostali až do republikového finále, kde se umístili na 7. místě.
V soutěži všestrannosti OVOV
bylo úspěšné družstvo školy a někteří jednotlivci si vybojovali postup do krajského kola této soutěže. Nejúspěšnějším v této disciplíně byl Lukáš Krejčí, který postoupil až na republikové finále!
Konec května a začátek června
je jako už tradičně věnován atletickým soutěžím.
Opět jsme zaznamenali výborné výsledky. Z atletické soutěže
družstev Poháru rozhlasu prachatického okresu si odvezla
družstva mladšího a staršího žactva chlapců 2 zlaté medaile a starší děvčata stříbro. V krajském finále v Táboře skončili starší
chlapci na 7. a mladší na 10. místě.
Atletická olympiáda okresu
Prachatice 1. a 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.
Především pro děti z 1. stupně ZŠ
jsou tato sportovní zápolení neocenitelná – zlaté medaile a diplo-

a Dana Smoly /výška/.Naše děti
z 1. i 2. stupně patřily k nejlepším
na okrese a svými výkony tak potvrdily sportovní tradici naší školy.
Děti prožily krásné dny plné
sportu, získaly zkušenosti, sounáležitost v kolektivu a dobrý pocit,
že něco dokázaly.
Reprezentace školy by měla
být pro každého nominovaného
žáka čest a věřím, že každý, kterému se této cti dostalo, to tak také
chápe.
Chci touto cestou poděkovat
všem sportovcům naší školy, za
jejich výkony a svědomitou přípravu, všem učitelům a trenérům, kteří je připravují a též vedení školy a Městu Vimperk, kteří
tyto aktivity všemožně podporují.
Josef Bejček, Jana Hudečková

Plavecký výcvik
V letošním školním roce se
žáci 3. a 4. ročníků zúčastnili plaveckého výcviku v plaveckém bazénu v Sušici. Peníze za lekce plavání uhradila škola. Cenu jízdného částečně pokryla dotace od
MŠMT a část jízdného platili
žáci.
Výuka plavání probíhala pod
vedením plavčíků. Žáci byli na
začátku kurzu rozděleni do sku-

pin podle svých plaveckých dovedností. Během kurzu žáci zdokonalovali své plavecké dovednosti a schopnosti. Plavci měli po
pilném tréninku možnost vyžití
na tobogánu či v „divoké řece“.
Myslím, že kromě vylepšení plavecké techniky si žáci odvezli
mnoho pěkných zážitků z plaveckého kurzu v Sušici.
Mgr. Petra Malíková

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
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