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Druhá adventní neděle v režii
ZŠ TGM Vimperk
2. adventní neděle představuje
pro žáky naší školy slavnostní
chvíle. Tradičně rozsvěcují vánoční strom školy. Ten letošní rok
proběhl na netradičním místě
a doplněný byl netradičními body
programu. Důvodem změny místa konání akce byla instalace
osvětlení školní budovy v ulici
Pražská na přední zrekonstruované stěně. Koncem listopadu
proběhla závěrečná zkouška jednotlivých světelných programů,
a tak jsme se rozhodli představit
osvětlení žákům, rodičům i vimperské veřejnosti slavnostně.
Úvodní slova kromě ředitelky
školy pronesli starosta města
Mgr. Pavel Dvořák a místostarosta Lukáš Sýs.
Adventní věnec přinesli žáci
5. ročníku K. Hrůšová a M. Černý
a rozsvítili na adventním věnci
dvě svíčky (tentokrát elektrické).
Třída 4. B za hudebního doprovodu varhan paní učitelky M. Bačíkové zahájila program dvěma písněmi s vánoční tematikou. Dramaťák Ivy Karasové zajímavě
zpracoval koledu Pásli ovce valaši
a publikum zaujal svou bezprostředností a zapáleným projevem.
2. třídy pod vedením J. Frčkové
a J. Ondřejové si pro 2. adventní
neděli připravily taneček Vánoční
stromeček, nutno dodat, že výtvarné zpracování nechybělo,
a tak dokreslilo roztomilou
atmosféru celého vystoupení.
Alžběta Rückerová připravila
se svou třídou společnou recitaci.
Společný přednes celé třídy si
v programu našel své místo a určitě podporuje soudržnost spolužáků. 7. A se svou třídní učitelkou, je zároveň iniciátorem chari-

tativní sbírky potřeb, krmení a finančních prostředků pro opuštěná zvířata a jejich útulky. Finanční prostředky byly získány prodejem výrobků dětí ze školní družiny i z jednotlivých tříd.
Po třech měsících školní práce
se v programu 2. adventní neděle
ukázali i žáci 1. ročníku pod vedením třídních M. Mondlové a
L. Kohoutové. Jejich premiéra
s roztomilým tanečkem se skutečně vydařila. Jaké barvy mají
Vánoce? To byl námět vystoupení
žáků 8. A pod taktovkou D. Rückerové. Připojili ještě informace
o některých vánočních hudebních dílech a barevné grafické
přání pro přítomné. Slovní projev opět vystřídal taneček třeťáků
v choreografii I. Karasové a
D. Daňkové. Také žáci 3. tříd zaujali nadšením a velkou snahou.
Pěvecké vystoupení za houslového doprovodu H. Jíňové s názvem
Naděje předvedli žáci 8. B, vystřídalo je Povídání o Vánocích.
V podání 9. A a několika žáků
z 1. A se diváci připomněli tradiční vánoční zvyky, známé koledy
i básničky. Na pohádce Mrazík
vyrostly již dvě generace dětí,
a tak není divu, že 9. B si vybrala
úryvek ke svému předvánočnímu
vystoupení společně s třídní učitelkou M. Donnelly. Ani tentokrát námět nezklamal a diváci
i děti se velmi pobavili.
Program dětí se blížil k závěru,
jenž patřil vystoupení pěveckého
sboru paní učitelky H. Jíňové.
Svým zpěvem vánočních písní
a koled sbor dokreslil adventní
pohodu v zasněženém vimperském parku. Poslední dvě písně
slyšeli diváci v podání učitelů.

Tečkou za letošním adventním
programem byla světelná show za
doprovodu trubačů ze ZUŠ Vimperk, nechyběl ani ohňostroj,
jenž každoročně zajišťuje pan
Mošna a věnují ho rodiče svým
dětem.
V průběhu celého podvečerního programu sněžilo, parkem se

nesly tóny vánoční hudby, diváci
se zahřívali voňavými nápoji, jež
připravovali rodiče dětí, nechybělo pečivo od maminek. Skvělá atmosféra! Děkujeme účinkujícím,
zaměstnancům a organizátorům
akce, pedagogům, rodičům, divákům i studiu Epigon za ozvučení.
Dagmar Rückerová

noce
Krásné Vá vý rok 2018!
no
a šťastný
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Vánoční přání
Karel Čapek říká, že „nejkrásnější na světě nejsou věci, ale
chvíle, okamžiky a vteřiny“. A tak
prožijme vánoční chvíle a okamžiky v příjemné atmosféře rodinného kruhu. Dejme najevo, jak
moc nám na našich nejbližších
záleží a jak moc je máme rádi.
Obdarujme se navzájem, a to nemám na mysli pouze materiální
dárky a dobrou krmi. Úsměv,
dobré slovo, odpuštění, pochopení, spokojenost, příjemná nálada,
milá vzpomínka, i tím můžeme
potěšit a přispět tak k vánoční
pohodě.

Rada ZŠ TGM, z. s.

Do nového roku všem přeji
dobrou fyzickou i duševní kondici, pevné zdraví a štěstí. Každým
dnem přibude na naše konto
86 400 vteřin. Nepromarněme je.
Věnujme svůj čas k tomu, abychom se posunuli dál. A to jak
v oblasti své profese, odbornosti,
tak i v oblasti morálních hodnot,
jež nás, lidi, odlišují od ostatních
forem života.
Ať jsme v dalším roce zdraví,
úspěšní i slušní a ať si splníme co
nejvíce předsevzetí a cílů!
Dagmar Rückerová

ZŠ TGM – budova Pražská 167 –
nová fasáda, nové osvětlení
27. listopadu 2017 v 17 hodin
bylo spuštěno nové osvětlení na
budově ZŠ TGM Vimperk v parku. Ke zhlédnutí byly různé variace barev, které mohou být použity při nejrůznějších slavnostních
příležitostech. K oslavám města
může být použito osvětlení v barvě červené a bílé, při státních
svátcích může škola zářit barvami trikolóry. Při významných
událostech školy bude budova
rozsvícena žlutě a modře. Osvětlení bude každý den spuštěno při-

bližně ve stejnou dobu jako veřejné osvětlení a o půlnoci bude
zhasínat. Výjimkou bude období
od 1. 11. do 31. 3., kdy se budova
rozzáří ještě v 5 hodin a bude svítit až do rozednění. V 19.00,
20.00, 21.00 a 22.00 je základní
varianta nasvícení zpestřena tříminutovou variací s dalšími možnostmi osvětlení budovy. Systém
na školu nainstalovala společnost
ELTODO CB, s.r.o.

Škola nanečisto

škol. Děti prožily jednu vyučovací
hodinu ve škole společně s žáky
prvních tříd. Po splnění všech
úkolů dostaly za odměnu záložku
do knihy, kterou pro ně vyrobili
prvňáčci a sladké perníčky, které
nazdobily děti ze 4. tříd.
Veškeré informace o pokračování projektu jsou vždy v MŠ
nebo na www.zstgmvimperk.cz.

V prosinci jsme zahájili Školu
nanečisto, která se již na naší škole řadí k tradičním projektům.
Cílem je umožnit předškolákům
a jejich rodičům poznat školní
prostředí, budoucí pedagogy,
spolužáky a připravit je tak na zahájení školní docházky.
Úvodních setkání se zúčastnili
předškoláci ze všech mateřských

V letošním školním roce pracuje Rada ZŠ TGM ve stejném
složení jako v loňském roce. Výbor Rady tvoří předseda p. Pavel
Bílek, zástupce předsedy pí Dagmar Rückerová, další členové výboru jsou pí Jiřina Vrtilková, pí
Hana Smolová a pí Dana Toušlová.
Členské příspěvky do Rady činily v letošním roce 150 Kč. Celkem bylo vybráno 47 100 Kč, což
činí z celkového počtu žáků 85%
platících.
Z těchto prostředků jsou každoročně financovány odměny žákům za školní kola soutěží, proplácíme cestovné na okresní,
krajská a republiková škola soutěží, dále Rada organizuje a financuje filmové představení ke Dni
dětí, přispívá na další školní akce
jednotlivým třídám, hradí 1 cestu
na lyžařský kurz 7. tříd, hradí dár-

ky k Mikulášské nadílce, 9. třídám přispívá na absolventská
trička a poskytuje finanční odměnu za turnaje 9. tříd na konci
školního roku.
Členové Rady se aktivně zapojují při organizaci Rozsvícení vánočního stromu například tím, že
maminky napečou a zajistí občerstvení, které při slavnosti poskytují návštěvníkům.
Velmi podstatná pomoc členů
Rady je také při organizování plesu mažoretek a dechového orchestru.
Všem aktivním členům z řad
rodičů patří velký dík za zajišťování tomboly, její přípravu a za
celkovou organizaci tohoto plesu,
který patří každoročně k nejnavštěvovanějším akcím ve městě.
Činnost všech členů Rady je
dobrovolná. Velmi si vážíme
ochoty, práce a času, který věnujete naší škole.
Dana Toušlová

Rozsvícení vánočního stromu

Alžběta Rückerová

Dagmar Daňková
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Prodaná nevěsta

Exkurze do Grafitového dolu
v Českém Krumlově
26. září se třídy 9. A a 9. B vypravily do Českého Krumlova.
Nejprve je čekala prohlídka historické části tohoto města a Zrcadlové bludiště. Poté se žáci přesunuli do Grafitového dolu. Zde si
to opravdu užili. Nejprve se oblékli do slušivých kombinéz, nasadili si helmy a dostali hornické

svítilny. Teprve potom mohli do
dolů. Největší zážitek měli z jízdy
vláčkem po trase dlouhé 800 metrů.
Než vyjeli směrem k domovu,
mohli si zakoupit suvenýry – různé výrobky z minerálů.
Mgr. Bohumila Sellnerová
Mgr. Jana Hudečková

Komickou operu s tímto názvem od Bedřicha Smetany viděli
a slyšeli žáci 8. A a 9. B v Národním divadle v Praze 19. 10. 2017.
Nejznámější české dílo o třech

dějstvích nadchlo diváky provedením, obsazením, pěveckým
uměním. Vše doplnila kouzelná
atmosféra budovy divadla.
Alžběta Rückerová

Exkurze sedmých tříd

Exkurze Vyšší Brod, Lipno

Dne 3. 11. 2017 se žáci 8. A, B
zúčastnili dějepisné a fyzikální
exkurze. Dějepisná část se odehrávala v návštěvě kláštera Vyšší
Brod. Vyšebrodský klášter je sídlo
cisterciáckého opatství. Jedná se
o jediný fungující mužský cisterciácký klášter v České republice
a jednu z nejvýznamnějších kulturních památek jižních Čech.
Klášter založil 1259 Vok I.
z Rožmberka a od začátku se
s klášterem počítalo jako s rodovou hrobkou. Žáci během prohlídky vedle klášterního kostela
navštívili cenné prostory – postranní a obrazovou galerii, knihovní chodbu a dva knižní sály
filosofický a teologický. Vyskytují
se zde některé pozoruhodné sbírky – sbírka obrazů českých malířů v obrazárně, sbírka bohoslužebných předmětů ze 17. a 18.
století, rozsáhlá sbírka biblí ve 40
jazycích, rozsáhlá sbírka odborné
teologické a filosofické literatury.
Celkově obsahují knihovny přes
70 tisíc svazků včetně 200 rukopisů na pergamenu. Je zde uložen
Závišův kříž, vzácný relikviář
Cisterciáckého opatství Vyšší
Brod, který bývá svou hodnotou
stavěn naroveň českých korunovačních klenotů.
Fyzikální část exkurze proběhla v informačním centru elektrár-

ny Lipno I. Žáci se seznámili
s významem stavby vodní elektrárny Lipno I, která je součástí
vltavské kaskády. Její nádrž s rozlohou téměř 50 km2 představuje
svou plochou naše největší umělé
jezero. Obsah nádrže 306 mil. m3
vody je využíván pro víceleté řízení odtoku. Regulací odtoku se
zvětšují minimální průtoky, omezují povodňové špičky a zvyšuje
se výroba v ostatních elektrárnách vltavské kaskády. Energetický význam elektrárny Lipno
I představuje výroba levné, ekologicky čisté, špičkové elektrické
energie a využití pro regulaci výkonu celostátní energetické soustavy. Její velmi rychlé najetí na
plný výkon 120 MW do 150 vteřin a dálkové ovládání z centrálního dispečinku vodních elektráren ve Štěchovicích umožňuje
ovlivňovat výkonovou bilanci
elektrizační soustavy České republiky. Kolísání odtoku vyrovnává malá průtočná vodní elektrárna Lipno II o výkonu 1,5 MWvybudovaná pod Lipnem I. Vodní
dílo Lipno vznikalo v letech 1953
až 58. K zadržení vody slouží
kombinovaná zemní a gravitační
hráz o výšce 26 m s potřebným
hydrotechnickým vybavením.
Vladislava Lehečková

Sedmé třídy se vydaly 19. 9.
2017 na Borová Lada do pstruhové líhně. Zde jim pan Šperl podal
velmi zajímavý výklad o rybách
a jejich životě. Pak se žáci přesunuli do sovince. Měli štěstí, viděli
sovu pálenou, výra velkého, sýčka
obecného, puštíka obecného, kalouse ušatého a další sovy.
Poté jeli na Srní do návštěvnického centra. V přednáškovém
sále žáci zhlédli film o životě vlků.

Dozvěděli se, že tady mají sedm
dospělých vlků a čtyři mláďata,
která si za 8000 korun mohli
hned koupit. Počasí nám přálo,
a tak jsme viděli všech sedm dospělých vlků a mládě.
Exkurzi jsme zhodnotili na
Kvildě a vydali se zpět do Vimperka.
Mgr. Bohumila Sellnerová
Ing. Pavla Nováková

Divadlo Fráni Šrámka v Písku
Dne 14. listopadu navštívily
druhé a třetí třídy divadelní pohádku v Divadle Fráni Šrámka
v Písku. Pohádka s názvem Komáři se ženili byla velmi hezká
a dětem se moc líbila. Ve škole

jsme navázali společným projektem v hodinách prvouky, hudební
a výtvarné výchovy. Krásné obrázky nám zdobí chodby a třídy.
Mgr. Jana Frčková
Mgr. Jitka Ondřejová

I letos družina s čertem Mikulášem a andělem tvořená žáky 9. tříd
dorazila na 1. stupeň
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Exkurze do Rakouska a Německa
Naše třídní učitelka Alžběta
Rückerová nám v říjnu zařídila
super exkurzi do Rakouska a Německa.
Ráno 11. 10. 2017 jsme vyjížděli od školy v 8 hodin autobusem. Nasedli jsme, rozdělili si
místa v autobuse a jelo se. Celý
výlet nás provázel pan průvodce,
kterého jsme si velmi oblíbili.
Cesta do Rakouska byla dlouhá,
ale po pár hodinách jsme se objevili na rakouských hranicích. První zastávka na naší cestě byla v rakouském městě – Salzburgu. Zde
jsme vyšli na tří hodinovou procházku po městě. Po cestě jsme
přecházeli most přes řeku Salzach. Navštívili jsme kostel, kláštery a katedrály. Kostel Holy Trinity zdobili baculatí andělíčci,
byly zde k vidění i největší varhany Rakouska. Přibližně 450 metrů
od kostela se nacházel rodný dům
W. A. Mozarta. Dům ozvláštňovaly tři zvonky.
Úzkými uličkami jsme se dostali ke hřbitovu bohatých. Dále
jsme míjeli nejstarší pivovar v Rakousku Stiegl, ten slavil 525 let od
svého založení. V horním Salzburgu (nad hřbitovem) byl postaven hrad, ze kterého byla možnost vidět celý Salzburg. U hradu
vedla strmá dráha, po níž se navzájem tahaly dva vlaky. Cestou
dolů od hradu jsme se dostali až
k Mozartově kouli. Přidělaný stojící kovový panáček na kouli se
díval směrem na východ. U koule
stála velká katedrála sv. Ruperta
a Virgila čili Salzburský dóm. Na
přední straně stavby byla napsána
tři důležitá data, a to rok 774 n. l.,
1628 n. l. a 1959 n. l. – tři vysvěcení chrámu. Po návštěvě katedrály
a podzemních chodeb jsme měli
30 minut rozchod po stánkách se
suvenýry. Nazpátek k autobusu
jsme šli po mostě, kde byly pověšeny zámečky lásky. Počkali jsme
si na autobus a vyjeli jsme na vyhlídku s výhledem na Alpy, poté
jsme přejeli ke dvěma jezerům:
Mondsee, Wolfgangsee. Odtud
jsme se vyrazili na naše ubytování. K penzionu cesta trvala něco
kolem hodiny. Po ubytování v pokojích jsme šli na večeři do restaurace, která byla dole v penzionu. Moc nám chutnalo. Po jídle
jsme měli chvíli čas na probrání
zážitků ze středečního dne a pak
se šlo spát.
Druhý den ráno na nás čekala
v sedm hodin snídaně, byla podávána formou švédských stolů. Po
ranním občerstvení jsme šli do
svých pokojů a zabalili si věci. V 8
hodin ráno se vyráželo směr Orlí
hnízdo. Cíl naší cesty byl od penzionu vzdálen 60 kilometrů.
S přibývajícími kilometry stoupa-

la i nadmořská výška silnice. Jeli
jsme stále výš a výš po úzkých
cestičkách. Autobus nás dovezl
na parkoviště, kde jsme přestoupili do červených speciálních autobusů. Ty nás vyvezli 7 kilometrů vysoko za pouhých 20 minut.
Po cestě byl krásný výhled na
Alpy. Projížděli jsme kamennými
tunely a po chvíli jsme se dostali
na parkoviště, ze kterého byl také
krásný výhled. Pokochali jsme se
tou krásou a vešli jsme do 124
metrů dlouhé chodby, která vedla
ke zlatému výtahu. Zlatým výtahem jsme se měli dostat do Orlího hnízda. Výtah překonal výškový rozdíl 124 metrů za 41 sekund.
Uvnitř výtahu bylo odpočitávadlo, kde jsme mohli vidět, v kolika metrech se nacházíme. Po
zdolání této vzdálenosti jsme se
objevili uvnitř Orlího hnízda.
Orlí hnízdo (horské útočiště) dostal jako dárek Hitler k padesátým narozeninám. Ale protože
byl Hitler posera, který se bál všeho, tak i výšek, pobýval zde pouze
třikrát za život. Jako první jsme
na tomto místě navštívili osmi
hranou místnost s krbem, který
daroval Hitlerovi Benito Mussolini (italský fašistický diktátor). Po
prohlídce jsme vyšli ven z Orlího
hnízda a otevřel se před námi
úžasný výhled do celého širého
okolí. Prošli jsme společně všechna místa určená k vyhlídce do
okolí a následoval rozchod. Tuto
dobu jsme využili k občerstvení
v restauraci a k nákupu suvenýrů.
Roztomilé bylo, že u restaurace
létali ptáci, kteří vyžadovali krmení. Čas rozchodu vypršel a nastal čas jít zpátky na parkoviště
k červeným autobusům. Tentokrát jsme zvolili cestu pěšky. Ujít
kilometr dolů nám chvíli trvalo,
ale poté jsme se objevili znovu na
parkovišti u zaparkovaných autobusů. Nastoupili jsme do jednoho
z nich. Odvezl nás zpět k našemu
autobusu. Ještě před nástupem
do autobusu jsme navštívili muzeum 2. světové války. Muzeum
bylo dvoupatrové a v podzemí se
nacházely zákopy vojáků. Podzemní zákopy se bohužel opravovaly, proto jsme je nemohli vidět.
Ale i zbylá dvě patra muzea byla
zajímavá. Pan průvodce nám zde
podal spoustu informací o 2. světové válce a o Hitlerovi. Když pan
průvodce dopovídal, prošli jsme
si sami celé muzeum. Z muzea
jsme se vrátili k autobusu a přesunuli se k jezeru Königssee. Cesta
k němu trvala něco kolem hodiny. Dojeli jsme na ohromné parkoviště autobusů, vedle parkoviště bylo informační centrum. Od
parkoviště vedla 300 metrová ulice plná stánků a obchůdků. Za

touto uličkou se rozprostírala
krásná příroda. Procházeli jsme jí
směrem k jezeru. U jezera byl
nádherný výhled, pluly po něm
lodě. Nabažili jsme se báječným
výhledem a postupně jsme z tohoto místa vraceli k autobusu. Šli
jsme samostatně nebo ve skupinkách. K autobusu jsme totiž měli
přijít až za hodinu. Opět jsme
tento čas využili k občerstvení
a projití obchodní uličky. Určený
čas uběhl jako voda. Všichni jsme
se sešli u autobusu a vydali se
směrem domů. Jízdu domů jsme
si zpestřili sledováním filmu Anděl Páně. Do Vimperka jsme přijeli přesně v 19 hodin večer.

Poděkovali jsme paní učitelce
za skvělý nápad a zorganizování
akce. Je nám jasné, že bylo náročné připravit vše tak, aby to klaplo.
Dále jsme poděkovali panu Frčkovi – řidiči autobusu- za bezproblémovou jízdu a vstřícnost
k našim požadavkům ohledně
zapomenutých věcí. Velký dík patřil také panu průvodci Martanovi z CK Oceán, který krásně vyprávěl, podával informace, byl
ochotný, milý, zkrátka nejlepší.
Celá exkurze se moc povedla.
Máme z ní spoustu nových poznatků a krásných zážitků.
Děkujeme.
Lucie Dolejší 7. A

Exkurze na Černé a Čertovo jezero
6. A a 6. B – 24. 10. 2017
„…Čertovo jezero bylo malinkým jezírkem, u kterého hlídkovali čerti v naději, že se jim podaří
odnést někoho do pekla. Jednou
tudy kráčela mladá, pěkná dívka,
a jak tak šumavské holky bývají,
i statečná a nebojácná. Čertu se
líbila a chtěl ji stáhnout do pekla.
Dívka se však začala bránit a čerta přeprala. Sebrala velký kámen,
zachytila ho do smyčky a druhý
konec přivázala čertu na ocas.
Pak do pekelníka prudce vrazila,
a ten se poroučel do vody, kde se
utopil. Časem se celá prohlubenina ještě více naplnila vodou a dostala jméno Čertovo jezero…“ Tak
líčí vznik a původ jména jezera
jedna z lidových pověstí. Naše exkurze však nešla po stopách starých legend, ale po pozůstatcích
poslední doby ledové. Černé
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a Čertovo jezero jsou dvě největší
ledovcová jezera na Šumavě, která zde po sobě zanechal ustupující ledovec. Výchozím bodem naší
túry bylo rozcestí pod Rixi, odkud jsme podnikli osmikilometrový výšlap Jezerní cestou přes
Královský hvozd k Čertovu jezeru
a dále přes Rozvodí k jezeru Černému. Za zmínku stojí již zmiňované Rozvodí, což je hranice mezi
dvěma povodími. Jedna strana
horského hřebene spolu s Čertovo jezerem odvádí vodu do Dunaje a dále do Černého moře a druhá strana s Černým jezerem do
řeky Labe a Severního moře.
Okruh jsme ukončili na Špičáckém sedle, kde na nás čekal autobus, a plni dojmů jsme se vrátili
zpět do Vimperka.
Mgr. Helena Jíňová

Aj s rodilou mluvčí

Adaptační kurz 6. A a 6. B

Po roce k nám na ZŠ TGM
v listopadu opět zavítala rodilá
mluvčí anglického jazyka Nechi
Fullerton. Možnost navštívit její
konverzační hodiny dostali žáci
šestých, sedmých, osmých a devátých tříd.
Dozvěděli jsme se zajímavosti
o blížícím se americkém svátku
Thanksgiving Day (Den díkůvzdání) a přes interaktivní tabuli procestovali Spojené státy
skrz naskrz. S deváťáky jsme zabrousili do současné politiky,
mladší žáci se mnohem raději vě-

Nová škola, noví žáci, nový
třídní učitel. S tím vším se musí
potýkat žáci 6. tříd na začátku
školního roku. Abychom jim pomohli tyto změny lépe zvládat,
vyrovnat se s nimi a stmelit nový
kolektiv, je pro ně a jejich třídního učitele zajištěn dvoudenní
adaptační kurz.
Letošní šesťáci byli ve dnech od 26. do 27.
září ubytování v SEV NP Šumava
na Horské Kvildě. Místní lektoři

Vycházející žáci
V letošním školním roce si
mohou vycházející žáci podat dvě
přihlášky na střední školy. Datum
odevzdání přihlášek je stanoven na 1. března 2018, pro obory
s talentovou zkouškou na 30. 11.
2017. Jednotná přijímací zkouška
z matematiky a českého jazyka je
povinná pro uchazeče o čtyřleté
maturitní obory. Přijímací zkouška je pro všechny školy jednotná.
Přípravu testů jednotné zkoušky,
jejich distribuci, zpracování
a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Tato zkouška
se nekoná u oborů s talentovou
zkouškou.
V rámci předmětu Svět práce
navštívili žáci devátých ročníků
Burzu škol v MěKS Vimperk.
Žáci využili odborné konzultace
se zástupci středních škol z Jihočeského kraje, prohlédli si praktické ukázky jednotlivých učebních oborů. Tradiční akci – výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých
Budějovicích navštívili deváťáci
24. listopadu 2017. Bohatý program výstavy nabídl prezentaci
školství všech úrovní, ukázky odborného výcviku a soutěží, stipendia a stáže ve firmách, osobnostní dotazníky k volbě povolání, možnost studia v příhraničních oblastech.

pro ně měli připravené výukové
programy o Šumavě plné her
a aktivity, při kterých bylo zapotřebí spolupracovat při řešení
úkolů. Tím měli žáci možnost se
lépe poznat. K úspěšnosti celého
kurzu přispělo i krásné počasí
plné sluníčka a vzhledem k podzimnímu času i vrcholící jelení
říje. Žáci odjížděli plni dojmů
a s pocitem, že mají ve třídě nové
kamarády. Mgr. Helena Jíňová
V úterý 28. 11. 2018 připravili
zástupci SPŠ a VOŠ ve Volyni pro
žáky naší školy dopolední program Den s obnovitelnými zdroji
energie. Nejprve si vyslechli
přednášku o obnovitelných zdrojích energie a prohlédli si zařízení
školy. Poté měli možnost vyzkoušet si stavařské pomůcky či skenování vlastních obličejů v 4D
počítačovém programu. Následovala prohlídka CNC haly se strojem na dřevo. Žáci viděli tento
stroj v akci a pak si ho sami vyzkoušeli obsluhovat. Seznámili se
s počítačovým programem na vytváření dřevostaveb a sestavili si
stoličku, kterou mají nyní ve třídě. Následovala prohlídka školních dílen, v nichž probíhala
praktická výuka studentů školy.
Studenti této školy vyráběli dveře,
čalounili židle a vyřezávali loutky.
Na závěr skládali žáci na počítači
test týkající se otázek o obnovitelných zdrojích energie a seznámili
se studijními programy školy.
Jako dárek si každý odvezl pravítko, na kterém je laserem napsáno
jeho jméno.
Přeji vycházejícím žákům
správnou volbu při výběru studijního oboru a úspěch při přijímacím řízení na střední školu. Nezapomeňte, že štěstí přeje připraveným.
Zapsala Ing. Pavla Nováková

Halloween
Dne 1. 11. 2017 jsme pro prvňáčky naší školy uspořádali
dvouhodinovou akci s názvem
Halloween. Do školy jsme museli
ten den přijít o půl hodiny dříve,
abychom stihli vše připravit. V 8
hodin jsme se i s 9. A shromáždili před školou, abychom udělali společné
foto. Poté jsme se vydali na 1. stupeň za
našimi prvňáčky.
Když jsme vstoupili
do 1. B, prvňáčci udiveně hleděli, co to přišlo
za příšerky. Převlékli jsme se
totiž za nestvůry, které jsou symbolem Halloweenu v USA (černá
kočka, duch, netopýr). Na začátku paní učitelka Donnelly a paní
učitelka Mondlová poreferovaly

novali tématům rodina, sporty
nebo oslavy Vánoc.
Nechi opět připravila poutavé
prezentace a hry, do kterých bylo
zážitkem se zapojit. Na oplátku se
od dětí dozvěděla, jak se slaví Vánoce u nás, jaký svátek je českou
obdobou Halloweenu a došlo i na
plány starších žáků do budoucna.
Na závěr Nechi od paní ředitelky obdržela jako poděkování
květinu spolu s pozváním k další
spolupráci v příštím školním
roce.
Michaela Donnelly

dětem o tom, co se bude v následujících hodinách dít
První hodinu jsme děti seznámili s anglickými slovíčky s halloweenským tématem a postupně
jsme se pokusili děti slovíčka naučit.
Následující hodinu jsme si pro
prvňáčky připravili stanoviště
jako například pexeso, poznávání vůní, bowling,
chození s vajíčkem na
lžičce přes různé překážky a ještě například
hledání předmětů. Když
děti splnily zadané úkoly,
nalepili jsme jim barevné
kamínky na pamětní listy. Děti
všechny úkoly s nadšením splnily.
Náramně jsme si to všichni užili.
Na závěr od nás naši nejmladší
spolužáci dostali sladkou odměnu.
L. Tučková, 9. B

Pěvecký sbor 2. stupně
Již třetím rokem se žáci
2. stupně scházejí, aby nacvičili
vánoční písně pod vedením paní
učitelky Heleny Jíňové. Sbor má
31 zpěváků. Žáci trénovali od října dvakrát týdně. Vyvrcholením
nácviku byl koncert Česko bavorské Vánoce v kostele v Horní Vltavici a tradiční vystoupení na
Rozsvícení vánočního stromu
u ZŠ TGM Vimperk. V letošním
roce měl sbor v repertoáru vedle
tradičních českých koled také la-
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tinské písně Halleluja, Kyrie eleison a Dormi secure. Vedle toho
nacvičili žáci i Glorii z České mše
vánoční od Jakuba Jana Ryby
a spirituál V jeslích dítě spinká.
Některé písně zpívali žáci za varhanního doprovodu paní učitelky
Lenky Kohoutové, jiné a capella
nebo za doprovodu kytary
a houslí. Předehru písně Tichá
noc zahrál Jiří Půbal na lesní roh.
Mgr. Helena Jíňová

Dějepisná olympiáda
Tématem letošního školního
dějepisné olympiády byla „První
republika“ – Československo v letech 1918-1938. Olympiáda je určena pro 8. a 9. ročníky. Vzhledem k náročnosti tématu, které se
probírá v 9. ročníku, nebyla olympiáda pro žáky 8. ročníků atraktivní. Olympiády se zúčastnilo
proto pouze 5 žáků 9. tříd, kteří si
dostudovali učivo. Jejich výsledky

Spolupráce s NPŠ – 1. stupeň

jsou o to cennější. 1. místo obsadil Matouš Ondřich z 9. B, 2. místo Vojtěch Jirkovský z 9. B, oba
s nárokem na postup do okresního kola, 3. místo Monika Molnárová z 9. A. Všem řešitelům náročných olympijských úkolů děkuji a postupujícím přeji mnoho
štěstí v okresním kole.
Vladislava Lehečková

Zdravá pětka
Dne 3. listopadu 2017 se třídy
4. A a 4. B zúčastnily vzdělávacího programu Nadačního fondu
Albert –Zdravá pětka, zaměřeného na správnou výživu. Žáci získali nové informace a hravou formou si procvičili poznatky
o zdravé výživě.
Mgr. P. Malíková, M. Bačíková

Dopravní výchova
Dne 13. 9. 2017 a 27. 9. 2017 se
žáci 4. A, B zúčastnili prvního dopoledního bloku výuky dopravní
výchovy. Nejprve se pod vedením
pana učitele Malíka seznámili
s teoretickými znalostmi (značky,
křižovatky…) v učebně. Zde viděli
žáci také výukový film. Poté ná-

Dramatická výchova
Dramatická výchova je doplňující vzdělávací obor základního
vzdělávání, není jeho povinnou
součástí, jeho vzdělávací obsah
pouze doplňují a rozšiřují. Je zaměřena na osobnostní a sociální
rozvoj jednotlivce. Nepominutel-

Hnětynky
Dne 19. 10. 2017 navštívila třída 4. B výukový program DDM –
pečení hnětýnek. Žáci se od paní
Evy Kubišové dozvěděli zajímavé
informace o tradici pečení hnětýnek a posvícení. Následně si pod
jejím vedením s názornou ukázkou vyváleli a ozdobili své hně-

V rámci ekologické výchovy
využíváme nabídky výukových
programů Střediska environmentální výchovy NP a CHKO Šumava. Tím, že se účastníme programů, se stáváme partnerskou školou NPŠ a za návštěvy SEV žáci
každý rok dostávají sešity.
Každá třída si objednala na začátku školního roku výukové programy odpovídající Rámcově
vzdělávacímu plánu ZŠ, osnovám
i věku dětí. Jsou to Ryby, rybky,
rybičky, Všichni potřebují domov,
Vydra – vodní dáma, Rys – tajemná kočka Šumavy, NP
a CHKO Šumava, Bionika, Vní-

mejme přírodu všemi smysly,
Lesní království, Výprava do areálu lesních her ve Stožci, Chalupská slať a Rašeliníčkovo království. Výuka probíhá v učebně budovy NPŠ nebo v přírodě, během
ní je používána řada zajímavých
pomůcek. Programy jsou dobře
a fundovaně vedeny. Žáci si odnáší pracovní listy, pastelky či jiné
drobné dárky. Za programy platí
20 Kč.
Dne 24. dubna 2018 se bude
konat tradiční výukově-zábavná
akce Den Země, které se každoročně účastníme.
Mgr. Iva Karasová

Spolupráce s NPŠ – 2. stupeň

sledoval praktický výcvik na dopravním hřišti u budovy v parku.
Děti jezdily na školních kolech
a koloběžkách. Druhá část výuky
dopravní výchovy čeká žáky na
jaře, kdy po úspěšném složení
testů a praktických jízd získají
průkaz cyklisty.
Mgr. Martina Bačíková ( 4.B)
ný je její rozměr etický. Staví na
vlastní zkušenosti a prožitku prostřednictvím dramatických činností. Do nepovinného předmětu
se letos přihlásilo 14 žáků z 1. až
6. tříd. Prvním společným vystoupením bylo vánoční pásmo
Pásli ovce.  Mgr. Iva Karasová

týnky. Povedli se jim velké i malé
tvary. Dopoledne se velmi vydařilo. Nejen krásná vůně upečených
hnětýnek, ale i ochota paní E. Kubišové a Š. Havrdové pomohla
vytvořit příjemnou atmosféru.
Děti si odnesly z DDM své výrobky a také recept na jejich přípravu.
Mgr. Martina Bačíková (4.B)

I letos probíhá naše spolupráce s NPŠ. Všechny třídy si objednaly dva programy ve Středisku
environmentální výchovy, které
v průběhu školního roku navštíví
v rámci výuky. Třídní učitelé či
učitelé přírodopisu vybrali tyto
programy s ohledem na osnovy
a věk žáků. Některé proběhnou
v učebně Střediska environmentální výchovy, jiné pod širým nebem. Žáci už absolvovali například tyto programy: Všichni potřebují domov, Vodní svět pod
mikroskopem, Geologie, Savci
Šumavy.

Žáci vyjeli i do terénu: šesté
třídy kráčely k Černému a Čertovu jezeru, sedmé třídy vyrazily na
pstruhovou líheň a sovinec na
Borových Ladách, do Návštěvnického centra v Srní a na Kvildu
a deváté třídy se vypravily do
Grafitového 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.
Mgr. Bohumila Sellnerová

Steinbrenerova tiskárna
Dvanáct žáků ze 7. A se 15. listopadu vypravilo do historického
sklepení pod Městským úřadem
ve Vimperku zahrát si logickou
hru – Steinbrenerovu tiskárnu.
Během hry se žáci dozvěděli něco
o knihtisku ve Vimperku a o osobě Johanna Steinbrenera, vyzkoušeli si své logické uvažování
a museli fungovat jako tým. Ve
sklepení na ně čekali nejrůznější

úkoly. K vyřešení úkolů mohli dohledat ve staré skříni, v zamčené
truhle atd. různé nápovědy. Pomocí nich mohli vyluštit zapeklité tajenky a hádanky, které je po
hodině snažení dovedli k vytouženému pokladu. Děkujeme Renatě Leškové z Odboru školství,
kultury a cestovního ruchu MÚ
ve Vimperku za provedení celou
soutěží.
Alžběta Rückerová

Ryby, rybky, rybičky – projekt druhých tříd
3. října byly druhé třídy na naučném programu v NPŠ. Program s názvem Ryby, rybky, rybičky se žákům velmi líbil, získali
nové vědomosti a také si zahráli
zajímavé výukové hry. Tohoto výukového zaměření jsme využili
k uskutečnění programu Ryby,
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rybky, rybičky, který proběhl ve
vyučovacích hodinách českého
jazyka, člověk a jeho svět, dále při
výtvarné a hudební výchově. Výtvarné zpracování námětu zdobí
chodbu školy.
Mgr. Jitka Ondřejová
Mgr. Jana Frčková

Podzim ve školní družině
Již v září byla naplněna kapacita zájemců o školní družinu
– počet 120 dětí. Byly rozděleny
do čtyř oddělení.
I letos jsme užili s dětmi krásné a teplé podzimní dny. Čerstvý
vzduch a slunečné počasí bylo
ideální kulisou pro hry, sportování, ale i pro podzimní práce na
školní zahradě. Děvčata a kluci
s nadšením hrabali, nakládali
a odváželi spadané listí na kompost. Byli jsme příjemně překvapeni velkým počtem dětí, které se
těšily na venkovní práce. Z barevných listů jsme potom vytvořili
růže, které mile potěšily rodiče.
V kaštanové aleji u školy a v parku jsme nasbírali desítky kilogramů kaštanů pro lesní zvěř, za něž
jsme od vděčných lesníků dostali
sladkosti, které budou pro děti
odměnou při soutěžích a jiných
dovednostech.
Při školní družině mají děti
možnost navštěvovat různé zájmové kroužky: v pondělí a ve
čtvrtek je to bruslení a sportovně
dopravní kroužek, v úterý pěvecký kroužek, ve středu dovedné

ruce. O kroužek bruslení je každoročně velký zájem, i letos je
přihlášena polovina z celkového
počtu družinových dětí. Tato
sportovní disciplína byla proto
rozložena do dvou dnů v týdnu.
Sportovně dopravní kroužek je
oblíbený pro rozmanitost her
a v teplých dnech pak využití dopravního hřiště. Zpěváci již prezentovali školu na vánočních trzích, na městském úřadě při vítání občánků – zpívají s vervou
a nadšením. Výtvarníci svými výtvory zdobí školu, vytváří dárky
pro rodiče, zaměstnance školy
a na vánoční trhy.
Školní družina se rovněž zapojila do projektu „Pomáháme si‘’.
Chlapci a děvčata tak poznají nejnovější společenské hry, například Dixit, Blafuj, Tangramy, Pozemní bitva, Labyrinth, Ubongo,
Bobří banda, Tantrix game pack,
nebo Anglický mlýn. Naučí se novým pravidlům, tolerovat jeden
druhého, být trpělivým a pracovat v týmu.
Lenka Malíková

Legiovlak

Dne 23. 11. se třídy 9. A a 9. B
s doprovodem paní učitelky Lehečkové a paní učitelky Hudečkové účastnily projektu Legiovlak,
který se snaží přiblížit historii,
život a odkaz československých
legionářů v průběhu 1. světové
války a v době po ní.
Celé prohlídky probíhaly ve
vagónech onoho vlaku, kde bylo
možno chodit jednotlivě či s průvodcem každou celou hodinu. Po
příchodu na vlakové nádraží ve
Vimperku se nás ujal mladý, na
první pohled seriózní průvodce
v pěkné, pravděpodobně renovované, uniformě. Okamžitě jsme
začali s prohlídkou s prvního vagónu. Zde jsme mohli vidět samotné ubytování vojáků v tzv. těplušce, jak se ubytovací vagóny
nazývaly, jelikož měly sice jednoduché, ovšem funkční zateplení
(např. z vlny či slámy). O historii
a jednotlivých vagónech nám povídal průvodce přímo v nich.
Kromě jeho komentáře byly všude po vagónech rozmístěny i bannery s texty a obrázky a vitríny

s dobovými věcmi. V dalších vagónech – důstojnických, spojovatelských či lékařských – jsme se
vždy dozvěděli zajímavé příběhy
právě ze života legionářů, např.
jejich velmi zajímavé toaletní návyky. V předposledním vagónu,
který byl „opevněn“ kameny, které byly nasypány mezi dvě zdi vagónu, aby tudy neprošly střely,
jsme měli možnost vidět kulomety a dělo té doby. Vše bylo opět
doplněno skvělým komentářem.
Samotný vagón byl tedy v době
útoku důležitým úkrytem před
nepřítelem. Obvykle byl i tím posledním, co nepřítel před úmrtím
zřel, jelikož okénka a kulomety
byly nepřemožitelná kombinace.
V posledním vagónu, který byl
i obchodem se suvenýry, jsme
měli možnost zeptat se a zjistit,
jestli některý z našich předků nebyl součástí legií. Budu psát za
všechny, když napíšu, že se nám
Legiovlak moc líbil a neváhali bychom jít znovu. Jsme moc rádi, že
jsme byli poučeni o tak významných činech, které pro nás naši
odvážní předci podstoupili.
Vojtěch Jirkovský 9. B

Návštěva knihovny
Ve středu 11. 10. 2017 jsme
navštívili městskou knihovnu ve
Vimperku. Paní knihovnice Eva
Buryánová nás mile uvítala a začala nám povídat o knihách, které
vypráví příběhy o dětech. Na
ukázku nám vybrala pár knížek
např. Astrid Lindgrenová – Pipi
Dlouhá punčocha, Miloš Kratochvíl – Bouráci. Paní knihovnice nám také přečetla z několika
knih ukázky, které byly veselé
a napínavé. Knihy, které nás zaujaly, jsme si mohli hned půjčit.

Návštěva knihovny se mi moc líbila, protože jsem se toho hodně
nového dozvěděla. (Štěpánka
Krejčí – 4. B)
Dnes jsme byli na návštěvě
v knihovně. Mají tam spoustu zajímavých knih. Paní knihovnice
nám povídala o knihách s dětmi.
Půjčil jsem si pěknou knihu. Doporučuji si založit kartu na půjčování, protože jsou v knihovně
moc hezké knihy, časopisy a hry.
(Petr Majer – 4. B)

Školní knihovna – 2. stupeň
Každý den o velké přestávce je možno navštívit
školní knihovnu. Pracují
v ní děvčata z 9. B. Půjčují
knihy, kopírují poznámky.
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V případě potřeby neváhejte knihovnu v 2. patře
v budově 1. máje 268 navštívit.

ZŠ TGM na okresním kole ve florbalu
Družstvo kluků ve složení Hynek Steinbach, Tomáš Bláha,
Adam Kliment, Daniel Kůs, David Procházka, Jan Vladyka, Lukáš Eigner, Zdeněk Ondrášek
a Tomáš Ulč se zúčastnilo okresního kola ve florbale v Netolicích.
Kluci dosáhli stejného počtu
bodů jako ZŠ Národní Prachatice

a vzájemný zápas skončil remízou 5:5, tak o postupu do krajského kola a prvenství v turnaji rozhodl zápas se ZŠ Zdíkov a tu naši
kluci porazili 6:5 a ZŠ Národní
7:6. Jediný gól rozhodl o vítězství
a postupu Prachatic. Naše družstvo si odváží krásné druhé místo.
Gratulujeme!
Petra Hrůšová

Klapeto – Talent okresu Prachatice

Úspěšný florbal
a halová kopaná na tégéemce
Podzimní část sportovní sezóny na naší škole probíhá ve znamení soutěží v kolektivních sportech.
Florbalové družstvo starších
žáků (8. + 9. třídy) si vybojovalo
postup do okresního kola a postoupili z prvního místa. Po dramatickém boji vyřadili také
všechny týmy v okresním finále
a mohou se tak těšit, že si zahrají o titul krajského přeborníka
16. ledna 2018 v Týně n. Vltavou.
Ve Vlachově Březí se 30. 11.
2017 uskutečnil okresní turnaj
v halové kopané mladších žáků.
Naši se v nabité konkurenci neztratili a obsadili 1. místo! Krajské

finále se však v tom školním roce
neuskuteční…
Výborné výkony předvedli
především florbalisté Jan Vavřík,
Martin Matoušek, Lukáš Krejčí,
Pavel Kubačka, Jakub Kováč, Ladislav Novák a především Lucie
Eignerová.
O titul nejlepšího týmu v sálové kopané se zasloužili Jan Vavřík, Lukáš Krejčí, Pavel Kubačka,
Jan Paletář, Adam Kliment a Vítězslav Dvořák.
Poděkování patří též náhradníkům, kteří zahřívali lavičku,
a také vedení naší školy za výraznou podporu sportu.
Josef Bejček

Novinkou letošního ročníku
ankety úspěšných žáků základních a středních škol bylo vyhlášení kategorie kolektivy. Mažoretky Klapeto Vimperk mají za
sebou úspěšnou sezónu, a proto
se šance účastnit se této akce chopily. K jejich nejlepším výsledkům v letošní sezóně patří titul
mistryň světa s náčiním flag –
duo, zisk titulu prvních vicemistryň s náčiním flag – miniformace. Stejného umístění soubor dosáhl i ve skupinové choreografii
s náčiním flag.
Mažoretky Klapeto Vimperk
seniorky, fungující pod ZŠ TGM

Kroužek bruslení
V letošním školním roce jsme
pro velký zájem opět otevřeli
kroužek bruslení. Celkem 54 dětí
jsme museli rozdělit do dvou skupin. První skupina se schází pravidelně každé pondělí a druhá ve
čtvrtek na zimním stadionu.

Vimperk, byly ve středu 1. 11.
2017 v Městském kulturním středisku ve Vimperku oceněny titulem Talent okresu PRACHATICE (kategorie sportovní).
Vyhlášena byla děvčata – Nela
Fleišmanová, Alice Grulichová
(duo flag), Nella Pflanzerová,
Kristýna Sedláčková, Eliška Kubálková, Natálie Uhříčková, Nela
Fleišmanová, Alice Grulichová
(miniformace flag).
Děkujeme vybraným zástupcům z Vimperka a Prachatic, letošním porotcům, za udělené
ocenění. 
Alžběta Rückerová
Pod vedením paní učitelky Petry Hrůšové se děti zdokonalují
v abecedě bruslení. Někteří navštěvují kroužek již čtvrtým rokem. Úplní začátečníci zvládají
první krůčky na bruslích s pomocí školní asistentky Lucie Latkové.
Bc. Petra Hrůšová

Orientační běh Borová Lada
V pátek 22. 9. 2017 se 11 žáků
z 1. – 5. ročníku naší školy zúčastnilo závodu v orientačním
běhu v Borových Ladách. Po prezentaci dostaly děti startovní
průkazy, ve startovacím prostoru
si vzaly mapu a vyrazily do terénu, kde se jim výborně dařilo.
Jako škola jsme se umístili v celkovém pořadí na 2. místě. Velké

díky patří účastníkům závodu,
kterým se podařilo vybojovat několik medailí. Těmi byli žáci
2. tříd – B. Moravcová,
K. Waltman, J. Kolafa, žáci 4. tříd
– L. Hudečková, P. Majer, K. Kolafová, J. Vladyka a žáci 5. tříd
K. Hrůšová, M. Černý, H. Steinbach, S. Sichingerová.
Lucie Latková

Žáci 1. stupně budou mít nová
sportovní trička

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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