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Společně to zvládneme

tříletý projekt Dětského centra
Strakonice, v němž je Základní
škola T. G. Masaryka Vimperk za
pojena společně s dalšími čtyřmi
školami z Českých Budějovic,
Strakonic a Cehnic. V rámci to
hoto projektu naše škola získala
částečný úvazek speciálního pe
dagoga a dva úvazky pro školní
asistenty. Kromě této pravidelné
činnosti obou profesí absolvovali
žáci v rámci tohoto projektu zají
mavé exkurze a pedagogové vý
jezdní akce a semináře se zajíma
vými odborníky z oblasti školství.
Projekt Společně to zvládneme
nese podtitul EFEKTIVNÍ POD
PORA A SPOLUPRÁCE VE
ŠKOLE. A takovouto spolupráci
si nedovedeme představit bez ro
dičů. Právě pro ně byl uskutečněn
koncem března seminář pro rodi
če na téma Jaký typ je vaše dítě
a jaký přístup je pro něj nejvhod
nější s Mgr. Miloslavem Hubat
kou, odborníkem, který má na
svém kontě nejen studia v oblasti
pedagogiky, ale také zkušenosti
učitele na všech typech škol, zku
šenosti ředitele i inspektora. Jeho
semináře jdou svou vlastní cestou
a snaží se reagovat na potřeby
a situace, se kterými se rodiče
i učitelé potýkají. Sleduje nové

trendy, ale nezapomíná na tradič
ní a po generace osvědčené hod
noty. Paradoxně ukazuje, že ně
které nové trendy mohou vést do
slepých uliček. Semináře bylo
přítomno 43 účastníků, kteří tuto
akci v žádném případě nepovažo
vali za zbytečně promarněný čas.
Rodiče ocenili konkrétnost,
upřímnost, příklady z praxe
a možnost dotazů i osobní kon
zultace.
„Díky tématu inkluze, která
hýbe pedagogickou i laickou ve
řejností, nám ze zorného pole zá
jmu jaksi vypadly nadané a bystré
děti.“ (Mgr. M. Hubatka) A právě
proto byl seminář pro pedagogy
zaměřen na rozvoj nadání a ta
lentu dětí na školách. Učitelé se
seznámili s konkrétními formami
tohoto rozvoje dětí ve třídách i na
školách včetně kladů i záporů
jednotlivých forem podpory na
dání. Nechyběly výsledky výzku
mů, konkrétní nápady a zkuše
nosti z praxe. Pedagogičtí pracov
níci nejen z naší školy si ze semi
náře odnesli další informace dů
ležité pro optimální organizaci
výuky a podněty pro vlastní pe
dagogické snažení ve prospěch
žáků.
Dagmar Rückerová

Dar pro Dům klidného stáří
v Pravětíně
Při oslavě Dne matek
v MěKS Vimperk dne 15. květ
na 2019 proběhla charitativní
akce. Výtěžek 2800 Kč se roz
hodli žáci spolu s učitelkami
věnovat babičkám a dědečkům
z Domu klidného stáří v Pra
větíně.

Dne 7. června 2019 dárek
předali zástupci obou tříd paní
ředitelce D. Markové, která se
rozhodla tyto peníze použít na
canisterapii.
Děkujeme všem, kteří nám
přispěli.
Žáci a učitelky 4. tříd

Na besedu do ZŠ TGM zavítal Šimon Hrubec – vítěz extraligy v ledním
hokeji 2018/19, brankář hokejového reprezentačního týmu, vimperský
rodák a bývalý žák naší školy.

Milí deváťáci,

školní škamna Masaryčky vám
mávají a vy máváte jim. Dopisuje
te svou vlastní knihu začínající
kytičkou pro paní učitelku v roze
chvělé ruce a perníkovou jednič
kou na lavici v první třídě a kon
čící závěrečným vysvědčením
s doložkou získání základního
stupně vzdělání. Mezi těmito
dvěma mezníky je devět kapitol,
jejichž obsah záležel na každém
z vás. Zapsali se do nich ti, kteří
vám pomáhali zvládat první pís
menka a slabiky, zasvěcovali vás
do tajů čísel, při výchovných
předmětech vám ukazovali cestu
k umění, ale také ti, co vám od
krývali složitější zákonitosti pří
rodních věd, osvětlovali historii
nebo vás vedli při zvládání cizího
jazyka. Mnohé odstavce jsou vě
nované určitě rodičům, protože
jim na vás nejvíce záleží. Právě
rodiče nejvíce těší váš úspěch,
prožívají s vámi zklamání i trápe
ní a právě oni při vás stojí a bu
dou stát za všech okolností.
V knize jsou i místa, kdy se vě
nujete sami sobě, neboť jste po
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znali sílu vlastní osobnosti, která
je tak důležitá pro vaši budouc
nost. 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, po
znali jste, že člověk nekráčí jen po
rovné a ušlapané cestě.
Chlapci a děvčata, vybrali jste
si budoucí profesi, chcete v ní ob
stát, chcete být spokojení ve svém
osobním životě. Nic z toho nepři
jde samo sebou. Věřím, že doká
žete o své štěstí bojovat a popří
padě i něco obětovat, věřím, že
dokážete jít za svým snem. „Bu
doucnost patří těm, kdo věří
svým krásným snům.“ (Eleanor
Roosevelt)
Tak ať se vám daří přijímat ži
votní výzvy s plnou odpovědností
za jejich uskutečnění a ať jste
schopni v dalším životě nejen při
jímat, ale také dávat!
Milí deváťáci, jménem všech
zaměstnanců ZŠ TGM Vimperk
vám přeji šťastný vstup do světa
dospělých!
Dagmar Rückerová

Třída 9. A

Třída 9. B

Rozloučení IX. A

Rozloučení IX. B

Naše společná cesta začala
roku 2015. 20 dětí se sešlo v jedné
třídě, kteří se znali jen od vidění.
Během uplynulých čtyř let se
v naší třídě vystřídalo pár žáků
a teď, v deváté třídě, je nás 18. Za
ta léta se v naší třídě událo mno
ho věcí. Byly to věci dobré i špat
né. Na začátku naší cesty jsme
působili jako chytrá a slušná tří
da, jenže postupem času jsme se
projevovali jinak než zpočátku.
Ten zlom nastal v době, kdy se
u nás začala projevovat puberta.
Začali jsme šidit, co se dalo
(džojk), úkoly, učení a naše cho
vání se změnilo k horšímu. Každý
se zajímal sám o sebe a nehleděl
na názory ostatních. Ale na dru

Rozloučení s IX. A

Přemýšlela jsem dlouho o tom,
co napíši v tomto posledním po
jednání. V hlavě jsem si přehráva
la to, co se odehrálo od našeho
prvního setkání ve vaší první tří
dě, kdy jsme se potkávali v pro
jektu 1. a 9. tříd. Vy jako prvňáci,
já jako třídní tehdejší 9. A. Školní
rok 2010/2011. Mávnutím prout
ku jste byli šesťáci, přibyli skvělí
spolužáci z Máří a Strážného a já
Vaše třídní učitelka. Školní rok
2015/2016. Ušli jsme spolu po
řádný kus cesty a ne vždy byla
cesta dlážděná a umetená. Občas
výmol, balvan a na závěr pořádný
zátaras. Školní rok 2018/2019.
Vše, co nás na cestě životem pot

hou stranu jsme měli spoustu
sportovních úspěchů, zážitků
a společných chvil. Čtyři roky
utekly jako voda a my stojíme
před novou výzvou našeho živo
ta. Každý půjde svou cestou
a bude si vytvářet nový kolektiv
v nové škole s novými lidmi.
První etapa našeho života kon
čí, která nás doprovázela devět let
a byla to nejkrásnější etapa, i když
si to ještě neuvědomujeme. Tím
to se naše třída IX.A loučí s učite
li a se školou T.G. Masaryka ve
Vimperku. Děkujeme za těch
skvělých devět let na škole. Dou
fáme, že i pro vás to bylo skvělé
roky, tak jako pro nás.
IX. A

ká, nás obohacuje. Také mě set
kání s Vámi obohatilo, za to Vám
patří dík. Moudré myšlenky již
byly sepsány moudrými učenci,
dovolím si tedy použít myšlenky
moudrého Osho z knihy Perly
v kapse u vesty: „Život je škola,
a dokud se nenaučíš lekci, budeš
se vracet znovu a znovu do stejné
třídy. Ve chvíli, kdy se lekci naučíš
a uděláš zkoušky, pak dokonce,
kdyby ses chtěl do třídy vrátit,
zjistíš, že všechny dveře jsou pro
tebe zavřené. Musíš postoupit do
vyšší úrovně bytí.“ Dovolím si do
dat: „POSTOUPILI JSTE.“
Vladislava Lehečková

Velikonoční projekt 1.A – 9.A

Dne 17. 4. 2019 se uskutečnil
velikonoční projekt žáků
1. A a 9. A. Žáci 9. třídy si
připravili pro mladší spolu
žáky výrobu velikonočních
zápichů. Nechyběly ukázky
pletení pomlázek, ochut

návka

velikonočního beránka
a na závěr hledání veliko
nočního pokladu na školní
zahradě.
Martina Bačíková,
Vladislava Lehečková

Mnozí z nás se potkali v 1. roč
níku ZŠ, ale až v 6. třídě jsme se
stali třídou, kterou jsme teď.
Uběhlo devět let a každý půjde
svou cestou. Společně s panem
učitelem třídním Jiřím Toušlem
a jeho manželkou Danou Toušlo
vou jsme si vytvořili vzájemné
pouto a měli jsme pocit, že máme
druhou rodinu. Vznikly mezi
námi dobré vztahy a to i díky spo
lečným výletům, které jsme pod
nikli. Každým rokem je toto pou
to silnější, a proto bude těžké se
po letech rozejít, ale pokusíme se

Rozloučení s IX. B

Když jsem Vaši třídu přebíral
jako šesťáky, některé z Vás jsem
již měl v páté řídě, musím se přiz
nat, že jsem radostí nejásal, navíc
většina měla v pětce úžasnou
třídní Martinu Koubovou a já se
obával, jak mě vezmete. Brzy
jsem poznal, že obavy byly zby
tečné a již po prvních zkušenos
tech jsem měl pocit, že tuhle tří
du mám za odměnu. Měli jste
nálepku třídy spíše hloupější, ale
ne, byli jste jenom jiní. Vždy jsem
k Vám chodil rád učit, byli jste
vstřícní, ochotní, pozitivní, pra
covití, působili jste jako parta
a měli mezi sebou krásné vztahy.

uchovat krásné vzpomínky na
tuto školu i nadále.
Za to, jací jsme, bychom chtěli
poděkovat celé ZŠ TGM, která je
skvělá díky učitelům, kteří zde
působí, ale především bychom
chtěli poděkovat paní ředitelce
a všem učitelům, kteří byli našimi
třídními. Jsou to Jana Frčková,
Martina Koubová a Jiří Toušl.
V naší třídě ani úsměv nezaos
tával, a proto nemohl chybět
v pokřiku třídy: S ÚSMĚVEM
PŘEŽIJEM!!!

Odměnou je, že jste se všichni
dostali tam, kam jste chtěli, a že je
nám líto brzkého rozloučení. Ale
jako se nedojímáme po každém
nadechnutí i toto je zcela přiroze
né. Už Vás nemáme co naučit,
snad jsme Vám předali vše, co
jsme mohli, a doufám, že vy jste si
toho hodně odnesli. Věřím, že se
ve světě neztratíte, že budete
zdraví, šťastní a úspěšní a že
i v budoucnu budu pyšný na to, že
jsem Vás učil. Za sebe můžu říci,
že mám nadosmrti na srdci vyte
tované barevné logo IX. B. Děkuji
Vám, že jste byli.
Jiří Toušl

Projekt spolupráce 1. a 9. tříd
Již řadu let probíhá na naší
škole projekt spolupráce 1. a 9.
tříd. Vše začíná pro děti, které
jsou v předškolní třídě mateřské
školy a v 8. třídě základní školy,
kdy se společně potkají na závě
rečném setkání projektu Škola
nanečisto – pasování na žáka ZŠ
TGM.
Další akce během školního
roku jsou aktivitami deváťáků,
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kteří vymýšlí program pro své
malé kamarády, tudíž jsou každý
rok jiné a i každá třída má svůj
originální nápad. V letošním roce
proběhly programy Čteme si, Ha
lloween a Velikonoce. Poslední
společnou akcí bylo společné vy
stoupení žáků prvních a devátých
tříd na školní slavnosti.
Třídní učitelé 1. a 9. tříd

Edison

Druhý ročník projektu Edison
proběhl v týdnu od 4. února do
10. února 2019. Úkolem projektu
je snaha o zlepšení konverzač
ních dovedností žáků školy
a zároveň seznámení
s kulturami jiných
zemí prostřednic
tvím přímého set
kání s lidmi těchto
zemí.
Stážisté byli uby
továni v rodinách
žáků školy a patří jim
za to velké poděkování.
Všichni studenti byli velice spo
kojeni s přijetím v těchto rodi
nách a oceňovali péči, kterou jim
všichni členové prokazovali.
Během prvních dvou dní pro
běhlo v Městském kulturním
středisku Vimperk a v tělocvičně
školy v parku vzájemné seznamo
vání studentů a všech žáků školy
a během dalších dní pracovali
stážisté v jednotlivých třídách

Zvládnu to?
Otázka, která trápí každého
deváťáka právě teď před přijíma
cími zkouškami. Žáci 9. tříd se
připravují na tento důležitý život
ní krok při hodinách matematiky
a českého jazyka, učitelé se jim
věnují i po vyučování při zvlášt
ních přípravných hodinách.
Na ZŠ TGM Vimperk organi
zujeme kromě těchto tradičních
hodin třídenní soustředění pro
vycházející žáky. To letošní se
uskutečnilo ve dnech 20. – 22. 3.
na Nových Hutích v příjemném
prostředí, s dobrou kuchyní
a vstřícným personálem Penzio
nu Klostermann. Žáci obou tříd
byli rozděleni do dvou skupin
a v dopoledních a odpoledních
blocích se intenzivně zabývali vý
ukou těchto dvou předmětů. Při
českém jazyce se věnovali pravo

ZŠ TGM Vimperk a Abeceda peněz

podle připraveného harmonogra
mu. V tomto programu seznámili
děti většinou formou prezentací
se svými zeměmi z hlediska ze
měpisného,
historického
i kulturního. Stážisté byli
z následujících zemí –
Rusko, Gruzie, Čína,
Alžírsko, Turecko,
Brazílie. V odpoled
ních hodinách zbyl
čas na koncert v Zá
kladní umělecké ško
le, poznávání Vimperka
i setkání se studenty, kteří
byli ve stejný termín na stáži na
vimperském gymnáziu. Velkou
atrakcí byla pro studenty i hodin
ka strávená bruslením na zimním
stadionu. Mnozí z účastníků byli
na bruslích poprvé v životě.
Projekt Edison v mnohém
obohatil Školní vzdělávací pro
gram ZŠ TGM Vimperk.
Dagmar Rückerová

pisu, větnému rozboru, slohovým
i literárním úkolům, řešili didak
tické texty a z jejich výsledků vy
hodnocovali vlastní úspěšnost.
Matematika patří u mnohých
žáků k obávaným předmětům.
O to víc je třeba se jí věnovat. Po
zorně číst zadání úkolů v didak
tických testech, uvažovat, hledat
správné řešení, počítat, poradit si
při rýsování. Tomu všemu se žáci
na soustředění věnovali. Poslední
den soustředění navštívili žáky
vyučující vimperského gymnázia,
žákům zadali závěrečné testy
a společně je vyhodnotili.
Většina žáků 9. ročníku zvolila
možnost absolvovat oboje přijí
mací zkoušky. Mnozí je zvládli
s velice dobrým výsledkem, a tak
se ukázalo, že intenzivní příprava
během školního roku i na sou
středění se vyplatila.
Dagmar Rückerová

V letošním školním roce se
žáci 4. tříd zúčastnili projektu
Abeceda peněz. V lednu 2019 se
žáci seznámili s projektem, získali
základní informace ohledně pod
nikání a obdrželi sponzorský dar
– základní kapitál od České spo
řitelny. V únoru následovala náv
štěva pobočky České spořitelny
ve Vimperku, kde se žáci sezná
mili s chodem banky a dostali se
na místa, kam se běžní zákazníci
nedostanou. Od února do začát
ku května žáci vymýšleli obchod
ní strategie, finanční rozpočet
a připravovali výrobky k prodeji
na Květnový jarmark.
7. května 2019 to vypuklo …..
Pobočka České spořitelny ve
Vimperku se zaplnila mladými
nadšenými obchodníky a podni
kateli. Nebyli tam jen zdatní ob

chodníci, ale také barmani, hos
tesky a maséři. Návštěvníci se
mohli nejen potěšit nákupem, ale
také pohladit ducha příjemnou
masáží a mohli ochutnat sladká
i slaná překvapení. Barmani mí
chali nealkoholické koktejly a do
mácí bio limonády. Příjemně
strávené odpoledne vyvrcholilo
výdělkem 20 173 Kč, které si děti
(podnikatelé, obchodníci, barma
ni, hostesky a maséři) užijí na
společném výletě v západočeské
metropoli Plzni.
Touto cestou bychom chtěli
poděkovat pobočce České spoři
telny Vimperk, všem rodičům
a prarodičům za pomoc s přípra
vou. Všem návštěvníkům trhu dě
kujeme za aktivní účast.
Žáci a učitelky 4. tříd

Prevence rizikového chování

V rámci plnění minimálního
preventivního programu naší
školy proběhly ve školním roce
2018/19 na naší škole tematické
besedy financované z dotace
města na prevenci rizikového
chování. Byly realizovány o. s.
Portus Prachatice – Phénix. Za
měřeny byly: ve 3. třídách na pre
venci šikany, ve 4. třídách na al
kohol, kouření, v 5. třídách na ri
zika internetu, sociální sítě, ky
beršikanu, šikanu. V 6. třídách se
žáci dozvěděli o ochraně soukro
mí ve virtuálním světě, také o ky
beršikaně, sociálních sítích, o ši
kaně. Program v 7. třídách byl
zaměřen na toleranci, rasismus,
xenofobii. Osmáci byli informo

Malá chvilka poezie
Od jezera Laka
známe jednoho ptáka.
Je to druh barvitý,
každý se s ním vyfotí.
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váni o protidrogové prevenci, dě
váťáci o sexuální výchově.
Na I. stupni proběhly tematic
ké besedy Policie ČR.
Zvláštní pozornost byla věno
vána ve všech ročnících chování
na sociálních sítích a kyberšika
ně. Tato témata se poslední době
jeví jako velmi závažná, neboť
žáci i rodiče podceňují rizika so
ciálních sítí, her a technologií
obecně. V dubnu proběhla
v MěKS Vimperk beseda pro ro
diče na toto téma, kterou vedl
Ing. Petr Šmíd, ředitel Portus Pra
chatice, o.p.s., uznávaný odbor
ník v oblasti kyberšikany a sociál
ních sítí.
Vladislava Lehečková

Kouká, kváká, vejce snáší,
přemýšlí, co dneska zbaští.
V jezeře se něco pohne,
a proto to hned zobne.
Tomáš Mráz, 7. A

Výchovné poradenství

Naše sázení stromu

Od roku 2011 je na naší škole
tradicí, že deváťáci chodí na kon
ci roku sázet strom. Každá třída
sází svůj strom, takže se sází cel
kem dva stromy. My jsme sázeli
strom 4. 6. 2019. Krásně nám to
vyšlo a ten den bylo naštěstí tep
lo. První hodinu jsme si připravili
poslání. Naše poslání bylo v plas
tové lahvi a dovnitř jsme dali sez
nam žáků, povídání o významu
stromu a vzkaz pro budoucí ge
neraci. Druhou hodinu jsme se
připravili k odchodu. V půl desáté
jsme společně s třídními učiteli
a 9. B vyrazili k místu, kde se stro
my sázeli. Den předtím tam byli
kluci z naší třídy vykopat díru, do
které jsme strom zasadili. Přišli
jsme tam chvilku před desátou,
čekali jsme pár minut a potom

něco řekla paní ředitelka, pan
místostarosta Mgr. Zdeněk
Kuncl, vedoucí odboru životního
prostředí pan Ing. Josef Kotál.
Nakonec jsme řekli něco my žáci.
Po proslovech jsme začali sázet.
Strom se zasadil a ještě se kolem
něj musela udělat taková ohrád
ka, na kterou se potom připevnila
cedulka, na která bylo napsáno:
„Vysadila IX. A.“ Nakonec jsme
strom pořádně zalili a vyfotili se
s ním. Od stromu jsme odcházeli
ve čtvrt na dvanáct. Při sázení
stromu jsme museli spolupraco
vat a to si myslím, že naši třídu
zase trochu posilnilo a stmelilo.
A bylo to opravdu hezké zpestře
ní konce školního roku.
Děkujeme IX. A

Velikonoce 9.B – 1.B

Ve středu 17. dubna podnikla
naše třída, společně s třídou 1. B,
další část projektu 1/9 s tématem
Velikonoce. Nejdříve jsme se
s prvňáčky přivítali v naší třídě
a pak už jsme se vrhli do práce.
Kluci šli s naším třídním učitelem
do dílen, kde se společně učili
plést pomlázky z proutí, které
naši kluci přinesli. Mnoho proutí
nebylo zrovna ideální, ale přesto
se jim pomlázky uplést podařilo.
Děvčata šla do kuchyňky péct ji
dáše, tradiční velikonoční pečivo,
a zdobit velikonoční vajíčka. Děv
čata si na malování kraslic připra
vila různé techniky. Pečení jidášů
jsme si moc užili a všem opravdu
chutnaly. Stejně dopadlo i malo
vání vajíček.

Když jsme se znovu sešli v naší
třídě, kluci nás děvčata vyšupali
za odříkávání koledy a my jim za
odměnu dali malovaná vajíčka
a přivázali pentle na pomlázky.
Vajíčko a jidáš vyšel samozřejmě
pro každého. Následovalo společ
né hledání pokladu, který nám na
školním pozemku schoval veliko
noční zajíček nebo beránek, ale
našli jsme ho a byl velice slaďouč
ký.
Velice jsme si ten den užili
a naladili se na tyto krásné svátky.
Také bychom chtěli poděkovat
všem učitelům, kteří se na přípra
vě a uskutečnění projektu podíleli.

Ve školním roce 2018/2019 na
naší škole probíhalo již třetím ro
kem inkluzivní vzdělávání a také
tříletý projekt Společně to zvlád
neme. Všichni žáci si zaslouží
rovnou příležitost ve vzdělání,
v rámci inkluze pečujeme o žáky
nadané a chytré, ale i žáky s vývo
jovými poruchami učení a se spe
cifickými potřebami. Pozornost
obracíme také na žáky z prostředí
sociálně znevýhodněného. Rozví
jíme vzájemnou spolupráci s jed
notlivými učiteli při řešení vý
chovných a výukových problémů
ve spolupráci s asistenty pedago
gů a školními asistenty. Probíhá
monitorování žáků s problémy
v učení či v chování, ale i nada
ných žáků, pro které učitelé také
vypracovávají individuální plány,
podporují jejich rozvoj.
Na naší škole pracuje Školní
poradenské pracoviště, jehož
součástí je školní psycholožka
PhDr. Alena Wagnerová, speciál
ní pedagožka Mgr. Martina Bačí
ková, metodička prevence riziko
vého chování Mgr. Vladislava Le
hečková a výchovní poradci 1.
stupně Mgr. Iva Karasová a 2.
stupně Mgr. Alžběta Rückerová.
Ty společně s ředitelkou školy
Mgr. Dagmar Rückerovou a s pe
dagogicko – psychologickými po
radnami hledají nejlepší řešení ve

Učíme se navzájem

Toto je název projektu, jehož
hlavním cílem bylo prohloubení
čtenářské a matematické gramot
nosti žáků 8. tříd ZŠ a 1. ročníků
SŠ. Díky této aktivitě spolupraco
vali zástupci ZŠ TGM a SŠ Neru
dova Vimperk v průběhu aktuál
ního školního roku. V prosinci
pedagogové obou škol společně
absolvovali školení zaměřené na
čtenářskou gramotnost. Od ledna
do března pak spolupracovali na
přípravě projektových dnů, je
jichž uspořádání bylo hlavním cí
lem projektu.
Včera navštívila střední školu
třída 8. B a dnes 8. A. Partnery při
práci jim byli žáci 1. ročníků obo
rů kadeřník-vizážista, pokrývač

Veronika Bartůšková, žákyně 9. B
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vzdělávání velmi úspěšných i ne
úspěšných žáků, vybírají a dopo
ručují učitelům podpůrná opat
ření a metody, které by žákům
k úspěchu a zvládnutí učiva po
mohly. Rodiče se mohli na členy
ŠPP obracet v konzultačních ho
dinách uvedených na webu školy.
V rámci plánů osobního roz
voje dítěte pracovali žáci na hodi
nách reedukace. Ve školním roce
2018/2019 probíhaly 2 reedukač
ní hodiny pod vedením paní uči
telky Mgr. Jany Frčkové, 1 hodina
se konala u paní psycholožky
a později i u paní učitelky
Mgr. Lenky Klímové. Na reedu
kaci byli žáci na začátku školního
roku zařazeni podle stupně nalé
havosti a potřebnosti. Žáci do ho
din docházeli se souhlasem rodi
če a s jeho aktivní spoluprací na
reedukačních cvičeních. Opět
proběhli u některých žáků kurzy
pozornosti se školní psycholož
kou. Mnozí žáci docházeli na do
učování, které zajišťovali asistent
ky pedagogů. Vybraní žáci praco
vali v odpoledních hodinách pod
vedením speciální pedagožky.
Jedním ze specifických problé
mů jsou logopedické potíže žáků.
Logopedickou péči na naší škole
poskytovala PhDr. J. Tláskalová
každé úterý v budově v parku.
Iva Karasová

a opravář zemědělských strojů.
Účastníci projektových dnů nej
prve museli nastudovat pracovní
postupy, které následně aplikovali
v praxi, a na závěr vyplnili pra
covní listy související s jejich do
polední činností.
Děvčata strávila dopoledne ve
školním kadeřnickém salónu Ne
mám páru, kde se seznámila
s technikami přípravy účesů a lí
čení. Chlapci se věnovali výrobě
hmyzích hotelů v technických
dílnách střední školy. Výrobky
žáků 8. tříd budou zdobit poze
mek ZŠ TGM.
Kateřina Koubová
a Alžběta Rückerová

Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek
Konec světa bude, až přesta
nou lidé zpívat – řekl známý vě
dec Albert Einstein. My zpíváme
hodně, rádi, a že i dobře, o tom
jsme se přesvědčili ve středu
27. března v okrskovém kole pě
vecké soutěže Jihočeský zvonek.
První místo v 0. kategorii získaly

Vanda Peková a Karolín Waltman.
V 1. kategorii se na druhém místě
umístila Adriana Košnarová a na
místě třetím Veronika Vondruš
ková. Děvčatům gratulujeme
k úspěchu a děkujeme za repre
zentaci školy.
Mgr. Lenka Kohoutová

Soutěž v angličtině
Ve dnech 15. a 17. ledna pro
běhla na ZŠ TGM školní kola
konverzační soutěže v anglickém
jazyce. Nejprve se představili
účastníci kategorie IIA, tedy žáci
8. a 9. tříd. Ti předvedli naprosto
přesvědčivé a vyrovnané výkony,
ale vítěz může být jen jeden, a tím
se tentokrát stal Fanda Trinh
z 9. A díky zajímavému vyprávění
a přirozenému projevu. Na dru
hém a třetím místě se umístila
děvčata Natálie Uhříčková, rov
něž z 9. A, a Veronika Bartůšková
z 9. B.
V mladší kategorii IA určené
žákům 6. a 7. tříd nejvíce zabodo
vala Tereza Czerwenková ze 7. A,

která porotu zaujala zejména po
hotovou reakcí na zadané otázky.
Následována byla spolužákem ze
7. A Matyášem Hanžlem na dru
hém místě a Dianou Izhboldinou
ze 7. B na místě třetím.
Vítězové obou kategorií odjeli
13. února reprezentovat naši ško
lu na okresní kolo do Prachatic.
Oba byli připraveni zabojovat
o dobré umístění, což se nakonec
lépe podařilo Tereze Czerwenko
vé. Ta si z Prachatic přivezla vyni
kající první místo. Nezklamal ani
Fanda, který se ve své kategorii
umístil na místě osmém.
Michaela Donnelly

Soutěže v chemii
Matematické soutěže
V letošním roce se žáci naší
školy zúčastnili třech matematic
kých soutěží. Všichni od 2. do 9.
třídy se, jako každoročně, zapojili
do Matematického klokana, jed
ná se po poměrně náročnou sou
těž, proto i výsledky byly jen leh
ce nadprůměrné. Druhou, již vý
běrovou soutěží, je Pythagoriáda,
které se účastnilo v pětkách 23
žáků, v šestkách 18 žáků, v sed
mičkách 16 žáků a v 8. třídách 21

žáků. Za zmínku stojí výsledky
Jana Vladyky, Matěje Červeného
a Terezy Czerwenkové. Třetí sou
těží je matematická olympiáda,
kde je počet přihlášených žáků
nejmenší, protože se jedná o sku
tečně náročnou soutěž a uspějí
jen opravdoví talenti. Celkem se
přihlásilo 18 žáků, bohužel bez
výrazného úspěchu v okresním
kole.
Jiří Toušl

Soutěž v německém jazyce

Dne 17. 1. 2019 se v naší škole
uskutečnila soutěž v německém
jazyce. Této soutěže se zúčastnilo
celkem 6 žáků z 9. tříd. 9. A re
prezentovali Vrtilková Eliška,
Uhříčková Natálie a Časta Mar
tin, za 9. B Kůrka Matěj, Lašáková
Nikola a Jan Bohumil Hubáček.
Poslední jmenovaný předvedl
nejlepší výkon nejen v poslechu,
ale i v popisu určeného tématu.

Zúčastnil se okresního kola,
které proběhlo 6. 2. 2019 v Pra
chaticích.
I když Jenda skončil s rozdílem
jediného bodu na posledním mís
tě, podal pěkný výkon a byl po
chválen za konverzaci.
V příštím roce se budeme sna
žit, aby se umístění školy v této
soutěži zlepšilo.
Petra Hříbalová

Biologická olympiáda –
školní kola a okresní kolo

19. 1. 2019 proběhlo školní
kolo biologické olympiády kate
gorie D / 6. a 7. třídy/. Celkem se
z této kategorie zúčastnilo soutě
že 24 žáků. Na 1. místě se umístila
Monika Jirásková ze třídy 6. B, 2.
místo obsadil Daniel Jakl ze třídy
6. A a na třetím místě byla Nela
Kjučukovová ze třídy 7. B a Mar
tin Narovec ze 6. A. Do okresního
kola postoupila Monika a Dan.
Dan obsadil 9. místo a Monika 14.
27. 1. 2019 proběhlo školní
kolo biologické olympiády kate

gorie C /8. a 9. třídy/. Celkem se
z této kategorie zúčastnilo soutě
že 18 žáků. Na prvním místě se
umístil Filip Bělecký z 8. B,
2. místo obsadila Veronika Jirušo
vá z 9. B a na třetím místě byl
Martin Časta z 9. A. Do okresní
ho kola postoupil Filip a Veroni
ka. Filip obsadil 6. místo, Veroni
ka 10. Blahopřejeme.

Žáci devátých ročníků se v le
tošním školním roce zapojili do
soutěže ,,Mladý chemik“ a do
školního kola chemické olympiá
dy. Ve školním kole soutěže
,,Mladý chemik“ skončili na prv
ních třech postupových místech
Veronika Jirušová (9. B), Lucie
Vrtilková (9. A) a Jan Vavřík
(9. A). Jmenovaní reprezentovali
naší školu v celostátním kole sou

těže v Praze. Zde se v konkurenci
375 soutěžících všichni tři umís
tili v první třetině. Do školního
kola chemické olympiády se při
hlásilo 14 soutěžících. Vítězem se
stala Lucie Vrtilková, druhé mís
to obsadila Veronika Jirušová
a třetí místo Natálie Uhříčková
(9. A).
Pavla Nováková

Dopravní soutěž
a 3. místo pro Filipa Francka
Bronzovou medailí pro naši
školu skončilo okresní kolo DO
PRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH
CYKLISTŮ, které se konalo 14. 5.
2019 v areálu DDM a na doprav
ním hřišti v Prachaticích. Vyhla
šovatelem soutěže byl Jihočeský
kraj, DDM Prachatice, komise
BESIP MÚ Prachatice, Policie ČR
– Územní odbor Prachatice
a Oblastní spolek ČČK Prachati
ce.
Žáci soutěží ve dvou věkových
kategoriích – od 10 do 12 let a od
12 do 16 let. V každé kategorii
může škola postavit jeden tým.
Tým je složen vždy ze dvou chlap
ců a dvou dívek. Každý přihlášený
žák/ žákyně musí splnit 4 disci
plíny – jízdu zručnosti, první po
moc, jízdu podle pravidel silnič
ního provozu a test ze znalostí

Bohumila Sellnerová
Jana Hudečková
Pavla Nováková
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silničního provozu. Nejlépe se
umístí ten, který získá nejmenší
počet trestných bodů. Body se
všem sčítají, a tak se vytváří umís
tění týmu. Důležité jsou ale i vý
sledky jednotlivců. I ti jsou na
konci soutěže vyhlašováni.
Z týmu starších žáků se poved
lo nasbírat nízký počet trestných
bodů Filipu Franckovi. Filip si tak
za své výsledky vybojoval bron
zovou medaili!
Jeho kolegy v týmu byli: David
Chalupný,
Nikola
Štefková
a Anežka Frühaufová.
V mladší kategorii závodili:
Adriana Košnarová, Lucie Hu
dečková, Jan Vladyka a David
Procházka
Gratuluji Filipovi a děkuji
všem za reprezentaci školy!
Alžběta Rückerová

Hlídky mladých zdravotníků

Ve čtvrtek 9. května 2019 jsme
se stejně jako minulý rok zúčast
nily soutěže Mladých zdravotní
ků a záchranářů v Prachaticích.
V našem družstvu byla Veronika
Bartůšková, Veronika Krečmero
vá, Štěpánka Žlábková, Lucie Ec
kertová a Valentýna Obselková.
Soutěž měla dvě části – hasičskou
a zdravotnickou. Ve zdravotnické
nás čekala obvazová technika,
transport raněného, nehoda na
kole, resuscitace, popáleniny
a také třeba omrzliny. V hasičské
části jsme zabalily evakuační za
vazadlo, popsaly hasičské přístro
je, a uvedly, na jaký materiál se

používají a v co nejkratším čase
jsme džberovou technikou shazo
valy 10 pet lahví naplněných vo
dou.
Ve zdravotnické části jsme
skončily na 8. místě a náš hasič
ský výkon porota ohodnotila 9.
místem.
I když jsme nepostoupily do
dalšího kola, tak nejdůležitější je
stejně to, že dokážeme druhým
pomoci anebo jim dokonce za
chránit život! A s tím jsme do této
soutěže šly. Celkově jsme si to
užily a nabyly zase spoustu no
vých zkušeností.
Veronika Bartůšková, 9. B

Spolupráce se ZUŠ
Žáci prvních, druhých a čtvr
tých tříd absolvovali výuku vý
tvarné výchovy v ZUŠ ve Vimper
ku, kde pod vedením paní Fleis
chmannové vyráběli keramické

kachle, misky, podložky a dózy.
Všem dětem se práce s hlínou
moc líbila. Budeme se těšit na
další spolupráci.
Dagmar Daňková

Spolupráce s NPŠ

Den řemesel

V pátek 31. 5. se děti z prvních
tříd zúčastnily Dne řemesel, který
pořádala Střední škola a Základní
škola Vimperk. Viděli jsme ukáz
ky práce kadeřnice, vizážistky,
byli jsme v kavárně, v tělocvičně.
Děti si vyzkoušely práci s nářa

dím, montovaly šroubky, viděly
různé stroje, navštívily stanoviště
elektra a fyziky. Na závěr jsme si
prohlédli zázemí televizního stu
dia a rádia Epigon.
Dagmar Daňková

V letošním školním roce žáci
prvního stupně absolvovali cel
kem 17 výukových programů
NPŠ. Druhé a třetí třídy se zú
častnily oslav Dne Země.
Žáci druhých až čtvrtých tříd
se zapojili do přírodovědné sou
těže, kterou vyhlásilo středisko
environmentální výchovy. Z cel
kového počtu 443 dětí v I. katego
rii postoupila do druhého kola

Veronika Nováková a Růžena
Marková (obě II. A), ze 485 dětí
II. kategorie postoupila Rozálie
Szabová, Ester Kohoutová a Fran
tišek Beran (všichni III. B)
a ze 450 soutěžících ve III. kate
gorii postoupil Jiří Frček (IV. A)
a Viktorie Zelenková (IV. B), kte
rá se zároveň stala celkovou vítěz
kou soutěže.
Petra Hrůšová

Spolupráce s NPŠ- 2. stupeň
I letos probíhá naše spoluprá
ce s NPŠ. Všechny třídy si objed
naly dva programy ve Středisku
environmentální výchovy, které
v průběhu školního roku navštívi
ly v rámci výuky. Třídní učitelé či
učitelé přírodopisu vybrali tyto
programy s ohledem na osnovy
a věk žáků. Některé proběhly
v učebně Střediska environmen
tální výchovy, jiné pod širým ne
bem.
Žáci absolvovali například tyto
programy: Všichni potřebují do
mov, Vodní svět pod mikrosko
pem, Geologie, Savci Šumavy,
Půdní svět pod mikroskopem,
Zvířecí rekordmani, Lesy Šuma

vy, CHKO a NP Šumavy, Bobři
a další.
Žáci vyjeli i do terénu: šesté
třídy do skanzenu Chanovice,
sedmé třídy kráčely k ledovcové
mu jezeru Laka, osmé třídy na
vštívily stezku v korunách stromů
a zvířecí výběhy v Bavorském
lese, výběr žáků vyrazil do Ná
vštěvnického centra v Srní a de
váté třídy se vypravily do Grafito
vého dolu v Českém Krumlově.
V rámci spolupráce jsme také
získali různé výhody, např. sešity
pro žáky, odměny pro všechny,
kteří se zúčastnili programů SEV
NPŠ.
Bohumila Sellnerová

Vzdělávací program v 1. třídách
Mléko do škol – ochutnávkové koše
Žáci 1. stupně měli možnost
využít doprovodné opatření
z projektu Mléko do škol – ochut
návkové koše, které obsahovaly
různé druhy mléka a mléčných
výrobků. Děti výrobky ochutná

valy, poznávaly, třídily a porovná
valy chutě. Proběhly besedy
o zdravé výživě, využití mléčných
výrobků a zdravém životním sty
lu.
Dagmar Daňková

Dne 1. dubna proběhl v prv
ních třídách naší školy vzdělávací
program Zkus to zdravě. V dopo
ledním bloku se žáci dozvěděli
mnoho zajímavých informací
o zdravé stravě, o prospěšnosti
pohybu pro lidské tělo, o trávení
jídla v lidském organismu…Výu
ku vedla zkušená lektorka, která
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žáky zaujala a vtáhla do děje. Děti
pracovaly samostatně v lavicích,
na interaktivní tabuli, skupinově
na koberci. Na závěr si namalova
ly do pracovních listů obrázky
zdravých potravin. Tento pro
gram proběhl v rámci projektu
MAS Šumavsko.
Martina Bačíková

Spolupráce s gymnáziem
Víte, kdo je Ozobot? Je to mi
niaturní robot, interaktivní
„hračka“, která rozvíjí kreativitu
a logické myšlení. Ve škole didak
tická pomůcka představující nej
kratší a nejzábavnější cestu ke
skutečnému programování i ro
botice.
Současné trendy výuky infor
matiky kladou důraz na tzv. in
formatické myšlení.
V úterý žáci z pátých tříd ab
solvovali hodinu informatiky
s paní učitelkou Chrstošovou na
gymnáziu zaměřenou na práci
s Ozobotem. Dozvěděli se, jak
vnímá své okolí a jak se v něm po
hybuje. Učili se jak programovat
Ozobota = zadávat příkazy po
mocí ozokódů, což jsou barevné

Recitace

Každým rokem se na naší ško
le tradičně koná recitační soutěž.
Nejprve proběhnou školní kola,
ze kterých jsou vybráni nejlepší
recitátoři do okresního, a protože
jsou i v okrese úspěšní, stalo se již
pravidlem, že někdo z nich vybo
juje postup do krajského kola. Le
tos se školní kola konala 20. úno
ra 2019. V kategorii 1. tříd zvítězil
Jan Koška (I. B), druhá byla Julie
Samková (I. A) a třetí Barbora
Chmelová (I. B).
V 1. kategorii - 2., 3. třída zís
kala 1. místo Ester Kohoutová
(III. B), 2. místo Daniel Král (II.
B), 3. místo Miroslav Klas (III. B).
V 2. kategorii – 4., 5. třída se
umístili na 1. místě Tereza Venc
líková (V. B), 2. místě Ester Ollé
(V. B) a na 3. místě Daniela Klaso
vá (V. A). V 3. kategorii – 6., 7.
třída obsadili 1. místo Tereza
Czerwenková (VII. A), 2. místo
Adéla Tonkovičová (VI. A), 3.
místo Matěj Černý (VI. A), čestné
uznání bylo uděleno Matěji Štuf
kovi (VII. A). V 4. kategorii – 8.,
9. třída byly nejlepší ve školním
kole Natálie Uhříčková (IX. A)
a Veronika Bartůšková (IX. B),

kódy, na které robot reaguje. Děti
si nejprve „vyzkoušely“ Ozoboty
na nakreslených cestách a potom
řešily dvě úlohy na připravených
pracovních listech. Musely pou
žít správné ozokódy, aby se robot
dostal na předem určené místo.
Ve středu žáci 4. B měli dvou
hodinovou výuku předmětu Člo
věk a jeho svět v laboratoři fyziky
na gymnáziu. Společně s panem
učitelem Daňkem zkoumali vlast
nosti magnetu, sestavili jednodu
chý kompas a pomocí železných
pilin si prohlédli magnetické pole
magnetu. Dozvěděli se mnoho
nových informací a dostali odpo
vědi na různé zvídavé otázky
z oblasti fyziky.
Dagmar Daňková

obě skončily na 1. místě. 2. místo
patřilo Janu Bohumilu Hubáčkovi
(IX. B) a 3. místo Nelle Pflanzero
vé (VIII. A). S čestným uznáním
odešla Eliška Vrajíková (IX. A),
Lucie Eignerová (IX. A) a Veroni
ka Krečmerová (IX. B).
Do okresního kola, které se
konalo v Prachaticích 20. 3. 2019,
postupovali: Ester Kohoutová,
Daniel Král, Tereza Venclíková,
Ester Ollé, Tereza Czerwenková,
Adéla Tonkovičová, Matěj Černý,
Natálie Uhříčková, Veronika Bar
tůšková, Jan Bohumil Hubáček.
Nejlépe si v okresním kole vedla
zástupkyně nejstarší kategorie
Natálie Uhříčková, obsadila dru
hé místo a stejně jako v loňském
roce postoupila do krajského
kola. Třetí místo ve 3. kategorii
vybojovala Tereza Czerwenková
a čestným uznáním porota ohod
notila výkon Jana Bohumila Hu
báčka. Poděkování patří všem re
citátorům, kteří reprezentovali
ZŠ TGM v okrese. A Natálii
Uhříčkové také děkujeme za re
prezentaci školy v krajském kole,
jež proběhlo 25. 4. 2019 v Českém
Krumlově.
Iva Karasová

Přírodovědná soutěž NP Šumava
ve školních lavicích – 2. stupeň
V měsíci dubnu proběhlo na
naší škole 1. kolo přírodovědné
soutěže Národní park Šumava ve
školních lavicích, organizované
informačním střediskem a stře
diskem environmentální výchovy
Stožec. Soutěže se zúčastnili žáci
šestých, sedmých, osmých a de
vátých tříd.
Úspěšnými řešiteli byli: Daniel
Jakl ze 6. A, Monika Jirásková ze
6. B, Tereza Czerwenková a Voj
těch Sekan oba ze 7. A. Tito žáci
postupili do 2. kola soutěže, které
se uskutečnilo 21. května v Ná
vštěvnickém centru Kvilda. Zde
je čekalo 10 stanovišť. Obsah sta
novišť byl zaměřen na rostliny,

houby, mechy, lišejníky, stromy,
savce, ptáky, hmyz, obojživelníky,
ryby, pobytová znamení a další.
Většinou zde byly živé přírodni
ny.
Nejúspěšnějšími soutěžícími
naší školy byli Viktorie Zelenková
ze čtvrté třídy, která se umístila
na 1. místě, Ema Veselá z 5. A ob
sadila páté místo a Daniel Jakl
z 6. A, který byl sedmý. Slavnost
ní vyhlášení bylo 8. června 2019
v Návštěvnickém centru Kvilda.
Blahopřejeme.
Bohumila Sellnerová
Jana Hudečková
Pavla Nováková

Druhé kolo soutěže
NP ve školních lavicích

Dne 21. května 2019 žáci, kteří
postoupili do druhého kola sou
těže, odjeli s paní učitelkou Sell
nerovou do Návštěvnického cent
ra Kvilda. Když jsme dorazili na
místo, šli jsme se nejdříve podívat
na jeleny a rysy. Neměli jsme ale
štěstí.
Přibližně v devět hodin jsme
byli posláni na start. Obdrželi
jsme desky s papírem a tužkou
a mohli jsme vyrazit na jednotlivá
stanoviště. Bylo jich deset a na

každém jsme měli šest minut na
splnění úkolu. Vždy nás čekalo
něco zajímavého. Na prvním sta
novišti byly rostliny, u druhého
nás čekalo určování stromů podle
listů nebo jehličí, na dalších byli
ryby, ptáci, brouci, houby a neži
vé přírodniny – horniny a různé
druhy půd. Po zvládnutí všech
úkolů jsme si prohlédli Návštěv
nické centrum, nakoupili suvený
ry a vydali jsme se domů.
Vojtěch Sekan, 7. A

Rybářská olympiáda
Již pátým rokem se na naší
škole konala 15. 4. 2019 rybářská
olympiáda, kterou organizuje
Střední škola rybářská Vodňany.
Této soutěže se zúčast
nilo 15 žáků z osmých,
sedmých a šestých tříd.
Museli prokázat zna
losti nejen o rybách,
ale i vodních ptácích
a rostlinách a znát od
bornou terminologii
při výlovu ryb. Největší
počet bodů získal Filip
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Bělecký ze třídy 8. B, který ztratil
pouze 2 body. Na druhém místě
se umístil Tomáš Mráz ze
7. A a třetí byl Miroslav Hodina
z 6. B. Do krajského
kola postoupil Filip
Bělecký.
Krajské
kolo proběhlo 18.
června ve Vodňa
nech.
Blahopřejeme.
Bohumila
Sellnerová

Den Země

V měsíci dubnu proběhl Den
Země na naší škole. Kromě úkli
du prostor kolem školy, byl pro
žáky připraven pestrý program.
Žáci pátých tříd navštívili skládku
komunálního odpadu v Pravětí
ně. Pro žáky šestých tříd i letos
připravila paní učitelka Sellnero
vá zajímavá mikroskopická pozo

rování a mini kurz zdravovědy.
Sedmé třídy navštívily dotřiďova
cí linku komunálního odpadu ve
Vimperku. Žáci osmých tříd pro
šli historickou část města. Žáci
devátých tříd pracovali na projek
tu Poznáváme horniny. Za chlad
ného počasí jsme zvelebili okolí
školy a školní pozemek.
Jana Hudečková

Den Země na prvním stupni ZŠ TGM
První oslavy Dne Země pro
běhly na naší škole za mrazivého
počasí již v pátek 12. 4. 2019.
Prvňáčci šli nejprve do sběrné
ho dvora, kde se dozvěděli, jak
správně třídit odpad. Druháci se
vydali na třídičku odpadu, kde vi
děli, kam putuje odpad z barev
ných kontejnerů a proč je dobré
odpad třídit. Po návratu do školy
si vyzvedli pytle a gumové rukavi
ce a uklidili společně s prvňáky
u školy v parku a školní zahradu.
Třeťáci si prohlédli čističku od
padních vod, kde se dozvěděli, co
patří a nepatří do vodovodního

odpadu a kanalizace. Kam vyha
zovat nedojedené jídlo, přepálený
olej. Potom si prohlédli kom
postárnu a uklízeli kolem Volyň
ky. Čtvrťáci se vydali do úpravny
vody Brloh. Po cestě zpět uklízeli
v lese, kolem Volyňky a Arnošt
ského potoka.
Další akce na oslavu Dne
Země, které se zúčastnili druhé
a třetí třídy, probíhala 24. 4.
na Vodníku s Národním par
kem Šumava. Všichni zaslouží
velkou pochvalu za pomoc při
úklidu.
Petra Hrůšová

Srní

tě vlků. V druhé části se žáci vy
dali na vlčí stezku. Plnili přírodo
vědné úkoly, při kterých se sezna
movali s místní faunou a florou.
V samotném vlčím výběhu přálo
štěstí, neboť dvanáct vlků se uká
zalo v plné své kráse.

Vlčí výběh Srní se stal v pon
dělí 6. 5. 2019 cílem přírodovědné
exkurze vybraných žáků 2. stupně
se zájmem o přírodu. Dopolední
program připravilo středisko en
vironmentální výchovy NPŠ.
V první části programu proběhla
odborná přednáška a film o živo

Kurz přežití
Mezi dny 29.–31. 6. 2019 se
naše třída zúčastnila 3 denního
kurzu o přežití v přírodě na Ra
dosti. První den jsme se vydali od
školy na sedmikilometrovou ces
tu do lesa v doprovodu třídního
učitele Toušla, pana učitele Hrdé
ho a MUDr. Řeřichy. Přestože
nám počasí nepřálo, protože ce
lou cestu pršelo, uchovali jsme si
všichni skvělou náladu. Když
jsme nalezli naše budoucí táboři
ště, začali jsme rozdělávat oheň
a stavět si přístřešky. Více jak jin
dy jsme si uvědomili, že jak si
usteleme, tak si také lehneme.
K večeři jsme si museli ulovit ži
vého pstruha, zabít, vykuchat
a uvařit na ohni, celý den pršelo,
ale nám to ani nevadilo a večer
jsme zpívali a hráli na kytary

u ohně. Noc byla krušná, zima
kolem nuly, a tak už mnozí ve čty
ři hodiny ráno rozdělávali oheň.
Druhý den nám již počasí přálo,
uvařili jsme si guláš „ co batohy
daly“, postavili Setonův hrnec,
kde jsme vařili kuřata na večeři,
postavili indiánskou saunu, kte
rou jsme i vyzkoušeli. Dozvěděli
jsme se nové věci o pomoci při
zranění, orientaci v přírodě, zása
dy pobytu a jak jde improvizovat,
když se člověk ocitne v přírodě.
Druhá noc už byla příjemnější
a my se pomalu začali balit, upra
vili tábořiště tak, aby nikdo nepo
znal naši přítomnost, a vydali se
k domovu. U školy jsme akci za
končili pokřikem: S úsměvem
přežijeme!
Veronika Jirušová, IX. B

Laser aréna Písek

umocnila procházka náměstím,
kde se konaly městské slavnosti
s kulturním programem. Na zá
věr proběhlo focení na nejstarším
kamenném mostu v ČR u soch
z písku.
Pavla Nováková

Dne 7. 6. 2019 navštívili žáci
8. B vysněnou Laser game arénu
v Písku. Písek se ukázal jako dob
rá volba – do her se s radostí za
pojila celá třída, atmosféru

Exkurze
do Techmania Science Center v Plzni
Díky akční skupině MAS Šu
mavsko se žáci 8. tříd mohli
v dubnu zadarmo podívat do
Techmania Science Center v Plz
ni. Chlapci a děvčata v průběhu
dopoledne zhlédli cca 45 minuto

Bohumila Sellnerová,
Pavla Nováková

Kroužek němčiny
Kroužek Deutsch macht Spaß
započal svou činnost v druhé po
lovině školního roku 2019.
Děti jsou rozděleny na 2 skupiny,
15 žáků z pátých tříd se schází
každý čtvrtek od 13:00, 13 žáků
ze šestých a sedmých tříd pak od
13:45. Hodina je věnována zákla

dům jazyka, výslovnosti, běžným
frázím a slovním spojením.
Hravou formou se děti seznamují
s druhým jazykem a připravují se
tak na výuku němčiny, která je na
naší škole zařazena do osnov od
osmé třídy.
Petra Hříbalová
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vou 3D projekci s názvem Titáni
doby ledové. Poté měli dostatek
času na prohlídku expozic Sci
ence Centra a také na expozici
Vesmír.
Alžběta Rückerová

O školní družině

Itálie 2019
Dne 21. května vyrazili žáci ZŠ
TGM, kteří měli zájem, na zájezd
do italských Benátek. Celý zájezd
organizovala paní učitelka A.
Rückerová spolu s cestovní kan
celáří Oceán.
V úterý 21. května jsme odjíž
děli z benzínové pumpy ve Vim
perku. Cesta do Itálie trvala okolo
deseti hodin. Ráno, v den příjez
du, jsme nastoupili na loď a pluli
na ostrov Burano. Burano je zná
mý barevnými domy, specifickou
architekturou a výrobou krajek.
Z Burana jsme dopluli na ostrov
Torcello. Zde se nachází nejstarší
románský chrám. Dozvěděli jsme
se tu také, jak místní filtrují vodu
přes písek. Z Torcella jsme se lodí
přesunuli na ostrov Murano, což
je jeden z nejznámějších ostrovů
této oblasti. Je známý pro svou
výrobu skla. Na každém ostrově
jsme měli čas na prohlídku, ob
čerstvení a koupi suvenýrů. Naše
další kroky směrovaly do centra
Benátek. Prohlídku města jsme
začali plutím lodí po známém ka
nálu Grande. Po plavbě jsme se
vrátili do přístavu, ze kterého
ráno začalo naše dobrodružství.
Čekala tu na nás loď, jež nás do
pravila k autobusu. Ten nás dove
zl na hotel, kde jsme se ubytovali
a navečeřeli.

Druhý den jsme se vydali opět
do Benátek. Tentokrát jsme ně
která místa navštívili pěšky –
např. náměstí Sv. Marka, Compa
nillu. Prošli jsme si také ještě rybí
a ovocný trh. Poté jsme si měli
nejvýznamnější část Benátek pro
hlédnout sami. Občerstvili jsme
se, viděli mnoho zajímavých míst,
vyfotili spoustu fotografií. Po
skončení rozchodu jsme opět na
stoupili na loď a odjeli k autobusu
a posléze do hotelu. V hotelu
jsme se připravili na pláž, kde
jsme strávili asi tři hodiny. Po
koupání jsme se navečeřeli a měli
jsme možnost navštívit obchůdky
v místě, kde jsme bydleli – v Lido
si Jesolu. Po večerní procházce
jsme si zabalili věci.
Poslední den jsme se brzy ráno
vydali na cestu domů. Cesta vedla
přes Alpy a Taury. Zastavili jsme
se v rakouském městečku Gmünd
a v zimním lyžařském areálu
Obertauern. Po opuštění areálu
měl náš autobus lehký defekt, ale
naštěstí se ho podařilo opravit.
Do Vimperka jsme přijeli okolo
deváté hodiny večer. Poznávací
exkurze po Itálii se velice vydaři
la. Bylo to určitě i proto, že nám
po celou dobu zájezdu přálo po
časí.
Tereza Czerwenková,
Aneta Nová,
Šárka Chudlářská (7. A)

I v druhém pololetí jsme navá
zali na činnosti našich kroužků:
dovedné ruce, pěvecký, sportovní
a bruslení. Na kroužku doved
ných rukou pod vedením vycho
vatelky Aleny Klausové vytvářeli
výtvarníci ve dvou skupinách svá
díla, která zdobila po celý rok ves
tibul a chodbu u našich tříd a se
kterými se i účastnili soutěží. Ka
várna Ve skále uvedla výstavu vý
kresů a výrobků, která trvala po
dva měsíce.
Náruživí zpěváci každé úterý
poctivě trénovali, aby mohli vy
stoupit na vernisáži Ve skále, na
vítání občánků, na oslavě Dne
učitelů, na velikonočních trzích,
na oslavě Dne matek, při akci pa
sování prvňáků a na školní slav
nosti.
Na sportovním kroužku pod
vedením Lucie Latkové hráli malí
sportovci nejraději vybíjenou
v různých variacích, cvičili na ží
něnkách, skákali přes kozu, pro
háněli gymnastické obruče, jezdi
li na koloběžkách a kolech.
O kroužek bruslení je každo
ročně velký zájem, letos byla při
hlášena třetina družinových dětí.
V zimních měsících jsme se tě
šili z každé hroudy sněhu. Při jíz
dě na lopatách na školní zahradě
a na nahrnutých hromadách na
hřišti si děti užívaly opravdové
zimní radovánky.
Žáci z prvních tříd navštěvo
vali každý čtvrtek od listopadu do
března městskou knihovnu, se
znamovali se s knihami význam
ných spisovatelů, prohlíželi a četli
knihy a časopisy. Zde také pozna
li interaktivní mluvící knihu
s Albi tužkou. Tento moderní au
dio systém přináší dosti informa
cí a zábavy, nicméně pohádka
přečtená předškolákovi milujícím

rodičem by měla zůstat nenahra
ditelnou.
Družina se podílí společně
s pedagogy prvního stupně na
přípravě oslav významných dní.
V květnu zorganizovala oslavu
Dne matek v MěKS. Děti před
vedly maminkám básničky, písně
s doprovodem kytary, sportovní
vystoupení, tanečky, tradičně vy
stoupily mažoretky. Součástí kul
turního odpoledne byl prodej vý
robků žáků čtvrtých tříd. Výtěžek
byl zaslán na charitativní účely do
Domu klidného stáří v Pravětíně.
V jarních měsících jsme s dět
mi projevujícími zájem o zahrad
nické práce zúrodnili dva záhony,
ošetřili jsme bylinky, zaseli ředk
vičky, mrkev a kedlubny. Na zdra
vou svačinku v podobě krajíce
chleba s máslem a ředkvičkou se
děti vždy velmi těší.
I v letošním roce jsme z části
rodičovských poplatků zakoupili
dvě Volkovy stavebnice (sestava
450 dílků), nářadí na pískoviště,
míče a pomůcky na výtvarnou
činnost.
Lenka Malíková

Program Policie ČR pro 1. ročníky

Jezero Laka

Dne 17. dubna jela naše třída
7. B společně se 7. A a 6. B na le
dovcové jezero Laka. Ráno jsme
autobusem dojeli na Novou Hůr
ku a potom jsme pěšky šli na Sta
rou Hůrku. Na Staré Hůrce jsme
se nasvačili a pak prohlédli zbyt
ky starého kostela, hroby a obno
vený kostel. Po svačině jsme vyra
zili na jezero Laka. Šli jsme dlou
hou cestou skrz lesy, ale nakonec

jsme dorazili k jezeru. Zde jsme si
vypracovali pracovní listy a doz
věděli se informace týkající se le
dovcového jezera. Na Novou
Hůrku jsme se vraceli jinou ces
tou a pak vyrazili zpět do Vim
perku.
Počasí nám vyšlo, bylo sluneč
no a sníh jsme si také užili. Mys
lím, že se všem exkurze velice lí
bila.

Dne 4. dubna 2019 přišla do
školy za žáky prvních ročníků tis
ková mluvčí Policie ČR z Územ
ního
odboru
Prachatice
por. Bc. Martina Joklová. Připo
měla dětem, jak se mají chovat při
cestě do školy. Na obrázcích jim
vysvětlila, na co si dát pozor a jak
se zachovat v situacích, které pro

Diana Izhboldina, 7. B
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ně mohou být nebezpečné. Na
závěr si společně odpověděli na
otázky ve vědomostním kvízu.
Zde žáci vybírali správné odpově
di ze tří možností. Došlo i na zvě
davé otázky našich malých stu
dentů.
Martina Bačíková

Rozhovor s Lucií Eignerovou

Sport na Tégéemce

Jak se stane, že se děvče stane
hokejistou?
„Hodně to záleží a rodině…je
likož můj táta hrával hokej a já se
chtěla naučit alespoň bruslit, tak
jsem to jednou zkusila a zůstala
jsem u toho. Začala jsem chodit
do školičky bruslení, kde nás tré
noval od začátku Martin Will
mann. Bavilo mě to a chtěla jsem
v tom pokračovat i nadále. Začala
jsem hrát za druhý a třetí třídy,
kde se mnou hráli kluci se mnou
starý. Byli to kluci i ode mne se
třídy. Dále to pokračovalo pátou
třídou, která byla asi moje nejlep
ší spolu s devátou – co se hokeje
týče. Měli jsme mnoho úspěchů.
Byl to můj nejlepší tým, který
jsem si mohla přát. Kluci , který
se mnou hráli, předváděli výbor
né výkony a začali odcházet
z Vimperka do lepších týmu. Pro
mě to bylo těžký, jen jsem holka,
kterou jen nějaký tým nevezme
a tak jsem zůstala ve Vimperku.
Vimperk se později spojil se Suši
cí. Tam jsme neměli takový úspě
chy, ale nikdy mě nemrzelo, že
jsem tam zůstala. Ani jsem ne
chtěla jít pryč…kvůli škole. Není
to úplně jednoduchý projít školu
spolu s hokejem a mít vyzname
nání. Teď v deváté třídě se mi po
vedlo dostat do české hokejové
reprezentace žen do 16 let a tre
nér, který trénuje reprezentaci,
mi nabídl, jestli bych nechtěla
hrát za dorost v Příbrami.“
Jak náročné je trénování
s chlapci? Dívčí týmy totiž v ČR
v malých městech jako Vimperk
nejsou, nebo ano?
„Tak záleží v jakých týmech. Ve
Vimperku to je v poho, ale poté,
jak jsem začala hrát za Příbram,
kde je to celkem náročné. Už kvů
li tomu, že jsem ve Vimperku hrá
la starší žáky a v Příbrami hraju za
mladší dorost. Je to rozdíl. Dívčí

Sportovní aktivity na naší ško
le jsou velmi rozsáhlé a sportovci
naší školy se dokázali prosadit na
mnoha závodech. Velkou měrou
se o to zasloužili především běžci
na lyžích, snowboardisté, hokej
balisté, florbalisté, fotbalisté, atle
ti a také mažoretky.
Juniorky Klapeta Vimperk, kde
aktivně působí Adéla Tonkovičová, Diana Izhboldina, Le Mai
Mája a Eliška Častová získaly ti
tul druhých vicemistryň republi
ky v miniformaci s náčiním flag
a získaly tím postup na MS, které
se bude konat v srpnu t. r. v Praze.
Kadetky s náčiním pom získaly
5. místo na MČR a také ony po
stoupily na MS.
Naši žáci sbírali dobrá umístě
ní na republikových i regionál
ních soutěžích v běhu na lyžích
i ve snowboardingu v mažoretko
vém sportu, v hokejbalu a fotbalu.
Snowboardisté Daniela Vašicová, Vítězslav Dvořák, Jakub
Krejčí, Matyáš Hanko, Milan
Muller, Karolína Hanzlíčková,
Viktorie Zelenková Lucie Hanková, Ondřej Kramář a Vojtěch
Kohout stáli na stupních vítězů
v seriálu šesti závodů Šumavské
ho diktátora nebo na krajských
přeborech ve snowboardingu.
Úspěšné byly také mladší žá
kyně Emma Mánková a Štěpánka Krejčí na republikovém závo
du Hledáme nové talenty, kde
získaly medailová umístění.
Starší žáci si vybojovali vítěz
stvím v minikopané v okresní
soutěži postup na kraj, kde získali
třetí místo.
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 re
publikového finále, kde se umísti
li na 7. místě. O úspěchy v hokej
balu i v minikopané se nejvíce
zasloužili tito žáci : Martin Matoušek, Jan Vavřík, Lukáš Krejčí, Lucie Eignerová, Robin Kliment, Jan Paletář, Adam Kliment, Vítězslav Dvořák, Fanda
Trinh a Jan Kůs.
V soutěži všestrannosti OVOV
bylo úspěšné družstvo naší školy
a někteří jednotlivci, kteří byli
úspěšní v okresním kole – Ester
Ollé, Adriana Košnarová, Štěpánka Krejčí, Filip Krejčí, Nikola Štefková a David Chalupný
si vybojovali postup do krajského
kola této soutěže, která se konala
v Táboře a ani tam se naši repre
zentanti neztratili.
Konec května a začátek června
je jako už tradičně věnován atle
tickým soutěžím.
Opět jsme zaznamenali výbor
né výsledky. Z atletické soutěže

týmy jsou jak kde, zrovna v okolí
Vimperka není žádný dívčí tým
na úrovni.“
Dá se v pohodě skloubit škola a sportování?
„No tak… je to náročné, ale
když chceš, tak to nějak zvládneš.
Tenhle rok to bylo obzvláště těž
ký, jelikož jsme měli mnoho akcí
s repre. A ještě do toho přijímač
ky. Ale zvládla jsem to – jak školu,
tak i hokej. Za to jsem ráda.“
Jak dlouhá cesta je do reprezentačního týmu?
„Určitě velká, bez tréninků,
bez finanční a psychický podpory
rodičů bych to těžko zvládla. Ho
kej hraju už od mala, od svých 4
let stojím na bruslích. Denně
mám tréninky a o víkendech zá
pasy. Tak asi tak dlouhá cesta to
je.“
Jaký je tvůj nejhezčí zážitek
z Mezinárodního turnaje ženských reprezentací do 16 let,
kterého si se s reprezentací zúčastnila v dubnu?
„Největší je asi zápas o třetí
místo proti Rakousku, kde jsem
předvedla asi můj nejlepší výkon
na celém turnaji. Přispěla jsem
přihrávkou a golem. Ten zápas
jsme vyhráli a získali jsme bronz.
Byl to zápas, na který nikdy neza
pomenu. Dalším obrovským zá
žitkem je ta úroveň mezinárodní
ho turnaje. Plnila jsem si tím svůj
sen.“
Jak bude pokračovat tvoje
hokejové kariéra po opuštění
základní školy a po přestupu na
vimperské gymnázium?
„To se ještě úplně neví…. Chci
hrát za Příbram, kde mi klub dává
mnoho příležitostí a získám
mnoho zkušeností. Ale úplně
odejít z Vimperka na příbramské
gymnázium se mi nechce. Bude
to těžké rozhodnutí.“
Děkuji. Alžběta Rückerová
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družstev Poháru rozhlasu pra
chatického okresu si odvezlo
družstvo mladších žaček zlatou
medaili. V krajském finále v Tá
boře pak skončila naše děvčata na
7. místě.
Atletická olympiáda okresu
Prachatice 1. a 2. stupně za účasti
téměř všech škol okresu je již tra
dičním vrcholem letní sportovní
sezóny. Děti z naší školy opět sbí
raly medaile a hlavně zkušenosti.
Především pro děti z 1. stupně ZŠ
jsou tato sportovní zápolení ne
ocenitelná – zlaté medaile a di
plomy získali Lucie Hudečková
a Filip Krejčí v běhu na 600 m,
Karolína Kolafová ve skoku da
lekém a Jan Founě /hod míč
kem/. Stříbrné – Zdeněk Ondrášek/600 m/, Veronika Nováková
a David Vácha /míček/ a bronz
Emma Mánková /míček/.
V kategorii žáků 2. stupně ZŠ
jsme byli také úspěšní – Daniela
Vašicová /1. ve skoku vysokém/,
Ellen Polívková /2. ve skoku vy
sokém, 3. ve skoku dalekém/, Jan
Paletář /2. v hodu míčkem a
3 v běhu na 60 m/ Nikola Štefková /2. na 600 m/a Veronika Jirušová /2. ve vrhu koulí/. Děti z 1.
i 2. stupně patřily k nejlepším na
okrese a svými výkony tak potvr
dily sportovní tradici naší školy.
Děti prožily krásné dny plné
sportu, získaly zkušenosti, souná
ležitost v kolektivu a dobrý pocit,
že něco dokázaly.
Reprezentace školy by měla
být pro každého nominovaného
žáka čest a věřím, že každý, které
mu se této cti dostalo, to tak také
chápe.
Chci touto cestou poděkovat
všem sportovcům naší školy, za
jejich výkony a svědomitou pří
pravu, všem učitelům a trené
rům, kteří je připravují a též vede
ní školy a Městu Vimperk, kteří
tyto aktivity všemožně podporují.
Josef Bejček, Jana Hudečková

McDonald’s Cup 2019
Tento rok proběhl již 22. roč
ník McDonald’s Cupu. Okresní
kolo pro kategorii 4. – 5. třídu se
hrálo ve Vimperku na fotbalovém
hřišti 7. května a kluci si vybojo
vali 8. místo z deseti škol, které
hrály o postup do kraje. Sestava:
T. Ulč, Z. Ondrášek, V. Vladyka,
J. Vladyka, Jiří Founě, F. Krejčí,
P. Majer, L. Eigner, P. Záleský,
J. Kuneš, T. Doan, A. Dojčar,
D. Spaczinsky, T. Frnka
Kategorie 1. – 3. třída hrála
turnaj 14. května. I přes nepřízeň
počasí, kdy nám chvíli i sněžilo, si
kluci připsali 5 výher a 1 remízu.

Finále MČR v mažoretkovém sportu

Vyhráli tak 1. místo a postup do
kraje. Krajské kolo se hrálo v Pís
ku 21. května, kde na kluky čekali
silní soupeři. Chválím velkou bo
jovnost a vytrvalost, která přines
la 8. místo. I tak věřím, že to pro
ně byla velká zkušenost. Chtěla
bych tak poděkovat i rodičům,
kteří svou účastí na těchto akcích
pomáhají a fandí celému týmu.
Sestava: A. Vácha, D. Vácha, Jan
Founě, J. Fuchs, D. Bělecký, J. Pre
něk, F. Kubašta, O. Hodina,
V. Pechlát, Bui Huy Hoang,
M. Klas, P. Havlíček, T. Hošek
Lucie Latková

Finále MČR v mažoretkovém
sportu proběhlo o uplynulém ví
kendu v Náchodě. Soutěžním
dnem děvčat ze souboru Klapeto
Vimperk byla sobota.
V dopoledním programu se
nejprve představily soutěžící, kte
ré nacvičili sestavu s náčiním flag.
Zde měl soubor dvě zastoupení
– juniorky miniformace flag a se
niorky miniformace flag. Po flagu
následovaly disciplíny s náčiním
pom. V této kategorii se do soutě
že zapojily kadetky se skupinovou
choreografií.
Ihned po našich vystoupení
proběhlo vyhlášení výsledků. Ju

niorky velmi mile překvapily, pro
tože si z Náchoda přivezly bron
zové medaile. Kadetky skončily
na pátém místě. Jejich umístěním
je skvělé vzhledem k tomu, že se
představily v této disciplíně popr
vé a hned se probojovaly mezi
šest nejlepších v republice. Čtvrté
skončily seniorky.
Všechna děvčata postupují na
MS, které se uskuteční v Praze
v týdnu od 19. do 24. 8. 2019.
V srpnu – přibližně 14 dní
před MS – začneme tedy opět
pilně trénovat.
Alžběta Rückerová

ZŠ TGM Vimperk
na atletické soutěži I. stupně

Kvalifikace MČR v mažoretkovém sportu
Ve Zruči nad Sázavou proběh
lo 14. 4. poslední kvalifikační kolo
letošní soutěžní sezóny. Soutěž se
konala ve velmi pěkné víceúčelo
vé sportovní hale s důstojným zá
zemím pro sportovce i pro divá
ky. V soutěži se představily i vim
perské mažoretky souboru Kla
peto, a to ve čtyřech startech.
Seniorky s náčiním flag pod
vedením Alžběty Rückerové si
odvezly prvenství, předvedly
svižnou choreografii s náročnými
prvky v synchronním provedení
a dokázaly, že patří k republikové
špičce v této disciplíně. Juniorky
s flagem startovaly s tímto náči
ním a v této věkové kategorii po
prvé a jejich výkon byl porotou
oceněn stříbrnou medailí.
Kadetky pod vedením Alžběty
Rückerové se v letošní soutěžní
sezóně zaměřily na náčiní pom
-pom. Svou náročnou soutěžní
sestavu zacvičily s velkou dávkou
energie, synchronnosti a bez vý
razných chyb. Porota jejich výkon

ocenila 1. místem, kadetky tak
předhonily pom-pom stálice na
republikovém žebříčku. Vkusné
kostýmy s pavoučím motivem,
nové třpytivé náčiní a zajímavá
hudba skvěle dokreslily atmosfé
ru choreografie.
Na kvalifikaci MČR poprvé
startovala skupina kadetky klasik.
Jejich soutěžní vystoupení před
stavuje dva vstupy, a to pochodo
vé defilé a pódiová choreografie.
Skupina předvedla velmi pěkný
výkon, přestože zklamala techni
ka. Soutěžící dokončili své vy
stoupení bez hudby, vysloužili si
velký potlesk publika a k jejich
radosti z prvního soutěžení sa
mozřejmě přispěla i zlatá medai
le.
Děkujeme děvčatům za pěkné
výkony, trenérkám a asistentkám
za péči v mnohahodinových tré
nincích a rodičům za podporu.
Mnoho úspěchů v dalších soutě
žích letošní sezóny!
Dagmar Rückerová

Ve středu 22. května proběhla
atletická soutěž I. stupně v Pra
chaticích. Soutěžilo se v běhu na
50 m, skoku dalekém, hodu míč
kem a 4. – 5. ročníky v běhu na
600 m.
Naše děti si odvezly celkem 10
medailí.
Nejúspěšnější závodníci z dru
hých tříd byli Jan Founě 1. místo
v hodu míčkem, David Vácha
a Veronika Nováková 2. místo
v hodu míčkem.

Třetí třídy – Petr Havlíček
2. místo a Ondřej Hodina 3. mís
to v hodu míčkem.
Čtvrtá třída – 2. místo Zdeněk
Ondrášek v běhu na 600 m.
Páté třídy – Karolína Kolafová 1. místo ve skoku dalekém,
1. místo Lucie Hudečková a Filip Krejčí v běhu na 600 m,
Emma Mánková 3. místo v hodu
míčkem.
Petra Hrůšová

BLŠ – Běžecká Lyžařská Škola
Ve spolupráci se Ski klubem
Šumava Vimperk a naší základní
školou byl v tomto školní roce od
startován nový projekt pod ná
zvem BLŠ – Běžecká Lyžařská
Škola. Cílem BLŠe je podpora
všestranné sportovní přípravy
dětí a rozšíření hodin tělesné vý
chovy o další sportovní aktivitu
– běžecké lyžování. Kurz, který
proběhl ve Sportovním areálu na
Vodníku, navázal na již probíhají
cí sjezdařský kurz a je přirozeným
pokračováním tradice bývalých
sportovních tříd zaměřených na
běžecké lyžování na naší škole.
Běžkařského kurzu se zúčast
nili žáci 2., 4. a 5. ročníků. Děti se
po počátečním rozdělení do sku
pin věnovaly pod vedením trené
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rů z místního lyžařského klubu
a asistentů – gymnazistů lyžařů
základům běžeckého lyžování.
Nechyběly hry, soutěže, sjezdová
ní, fotbal a vybíjená na lyžích
a také možnost si vyzkoušet střel
bu z biatlonové zbraně. Děti byly
z dalšího zimního sportování –
běžkování nadšené a již se těší na
jeho pokračování v příštím škol
ním roce.
Rádi bychom touto cestou po
děkovali Ski klubu Šumava Vim
perk za vstřícné a profesionální
vedení kurzu za příjemně spor
tovně strávené dopoledne ve
Sportovním areálu na Vodníku.
Děkujeme.
Martina Mondlová

Kroužek volejbalu
V letošním školním roce krou
žek navštěvovalo 14 žáků. Schá
zeli jsme se na pravidelných tré
nincích i na mimořádných ak
cích. Turnaje v šestkovém volej
balu, kde dívky obsadily 2. místo
v okresním kole, turnaje v deblech
a turnaje v trojic u příležitosti

Zimní sezóna na ZŠ TGM

oslav 111 let od založení TJ Šu
mavan Vimperk. Také jsme na
vštívili zápasy extraligy v Českých
Budějovicích. Zážitek super, fan
dili jsme, co to šlo. Trošku jsme
přispěli k zisku titulu.
Jana Hudečková

Extraliga volejbalu v Č.Budějovicích
Ve středu 3. 4. 2019 navštívil
volejbalový kroužek 1. semifinále
extraligového volejbalu mužů
v Českých Budějovicích, kde se
utkali VK Jihostroj České Budějo
vice: VK Ostrava. Odvoz byl za
jištěn tranzitem Ski klubu Šuma
va a osobním automobilem. Do
spělým doprovodem byli paní
učitelka Hudečková, pan Hude
ček a paní Jandová. Přes skvělé
výsledky ostravských volejbalistů

Štafetový pohár 2019
Okresní kolo Štafetového po
háru, které je pro žáky 1. stupně
základních škol, se uskutečnilo ve
čtvrtek 25. 4. 2019 na Městském
stadionu v Prachaticích. Každé
družstvo tvořilo 16 žáků z 1.–5.
tříd (8 chlapců a 8 dívek). Soutě
žilo se ve 4 disciplínách – 8 x
100 m, 8 x 200 m, jako doplňkové
hod medicinbalem a skok z mís
ta. Přihlášeno bylo 5 škol. Jako

nakonec zvítězil VK Jihostroj
s konečným výsledkem 3:0. Na
zápase byla skvělá atmosféra
a všichni jsme fandili z plných
plic. Nakonec jsme měli možnost
se vyfotit s hráči VK Jihostroj.
Všichni jsme byli moc nadšení
a chtěli bychom poděkovat, že
jsme měli šanci vidět tak skvělý
zápas!
Jana Hudečková

Letošní zima byla štědrá na
sněhovou nadílku, a tak toho mi
lovníci zimních sportů patřičně
využili. Stejně tak tomu bylo i na
ZŠ TGM Vimperk.
Sjezdové lyžování
Třídenní lyžařský kurz sjezdo
vého lyžování na Kubově Huti
pod vedením instruktorů tamní
lyžařské školy absolvovalo 31
žáků 1. ročníku, 31 žáků 2. roční
ku a 38 žáků 4. ročníku. Nutno
dodat, že jednotlivé skupiny ma
lých lyžařů byly voleny s ohledem
na výkonnost, schopnosti či oba
vy dětí z neznámého, ale šťastné
tváře a radost z lyžování všechny
obavy setřely. A když k tomu při
dáme romantickou jízdu vlakem
do nejvýše položené železniční
stanice v ČR, je nabíledni, že děti
ani jejich rodiče účasti na kurzu
nelitovali. Všichni byli spokojeni
také díky péči a trpělivosti in
struktorů lyžařské školy.
Běžecké lyžování
Sportovištěm pro běžecké ly
žování a provizorně i biatlon je
areál Vodník, kde se dvouden
ního kurzu účastnilo 17 žáků
z 2. ročníku a 35 žáků z 5. roční
ku. Tentokrát se dětem věnovali
trenéři a členové SKI Šumava
Vimperk a také oni přistupovali
k dětem podle jejich zdatnosti na
běžkách. Zkušenější vyznavači
bílé stopy zdolávali náročnější

tratě, ti, kteří stáli na běžkách po
prvé, možná najdou v tomto ty
picky šumavském sportu zalíbení
a podporu zdravého způsobu ži
vota. Stejný záměr měla i spor
tovní a propagační akce Lyžuj
Lesy, projekt Českého svazu lyža
řů a Lesů ČR. Tento projekt pro
běhl v několika krajích České re
publiky, jenž organizačně zajišťo
val místní lyžařský klub, v našem
případě SKI Šumava. I této akce
se naši žáci zúčastnili a v katego
riích registrovaných i neregistro
vaných lyžařů si domů odnesli
medaile i věcné ceny. Organizáto
rům, instruktorům i trenérům
patří velké poděkování.
Bruslení
Pozornost v letošní zimní se
zóně byla tradičně věnována
i bruslení na vimperském zimním
stadionu. Bruslení bylo součástí
výuky při tělesné výchově převáž
ně na 2. stupni a díky péči za
městnanců ZS bylo připraveno
dle nahlášeného rozvrhu vše po
třebné. Tradičně byl pro žáky
mladšího školního věku otevřen
kroužek bruslení pod vedením
vyučující naší školy a od října do
března se ho pravidelně účastnilo
na 40 dětí 2. – 5. ročníku. Děkuje
me všem, kteří o naše začínající
i pokročilé bruslaře pečovali.
Dagmar Rückerová

Hokejbal proti drogám 2019
škola jsme si odvezli 4. místo
a někteří se umístili i v doplňkových disciplínách. Sestava:
K. Ranglová, E. Kohoutová,
V. Kunešová, Vanda Peková,
J. Preněk, V. Pechlát, M. Klas,
F. Kubašta, L. Hudečková,
A. Košnarová, E. Ollé, K. Kolafo
vá, J. Vladyka, F. Krejčí, T. Ulč,
Z. Ondrášek
Lucie Latková

Ve dnech 12. 4.–17. 4. 2019
probíhal již 18. ročník turnaje
HOKEJBAL PROTI DROGÁM
2019. Okresní kolo probíhalo na
hokejbalovém hřišti v Prachati
cích. V pátek 12. 4. hrála katego
rie přípravka 1. . třída a odvezli
jsme si 4. místo. Sestava: M. Kou
bová, Š. Kačurik, D. Bělecký,

J. Koška, J. Founě, J. Kolafa, P. Ha
vlíček. V pondělí 15. 4. byl turnaj
pro kategorii mladší žáci, 4.–5.
třída. I tentokrát obsadili 4. mís
to. Sestava: J. Vladyka, V. Vlady
ka, K. Kolafová, Z. Ondrášek,
L. Eigner, D. Procházka, T. Frnka.
Z obou turnajů jsme si přivezli
pohár a diplom.  Lucie Latková
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