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 Nejbližší termín: 

zveřejněn na webu 

krap32.cz 

 

 

 

  

PRACOVNÍ SETKÁNÍ KRAPu 

probíhají v neformální atmosféře 

v některé bystrcké cukrárně nebo 

kavárně. Máte-li zájem se osobně 

seznámit s činností klubu, jste na 

setkání srdečně zváni. Do činnosti 

se můžete zapojit dle svých 

možností. Scházíme se dle potřeby 

1 x za 1-2 měsíce. 
 

 

KRAPOVA TAJNÁ STEZKA 

Hledání kešek, šifrovačky, únikové 

cesty. Tyto hry se staly hitem 

posledních let. My v KRAPu si také 

rádi hrajeme, proto jsme opět 

připravili tajnou stezku na principu 

hledání kešek a luštění nenáročných 

šifer pro děti. V sobotu 30. května 

bude v závěru trasy připraven poklad 

a možnost opékání vlastních 

špekáčků. 
 

 

 

 

 

2019/2020 

II. pololetí 
vychází 25. 5. 2020 

Oběžník Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, z. s.  

Pokud se tento den nemůžete 

zúčastnit, ale rádi byste si trasu 

prošli, budete mít možnost až do 

konce června. V závěru však 

neočekávejte poklad, ani 

plápolající oheň. Pouze vás 

navedeme k ohništi, kde si budete 

moci oheň zajistit vlastními silami. 

Vše, co pro průchod trasy 

potřebujete, je nabitý chytrý 

telefon, který umí navigovat po 

souřadnicích v mapách, tužku 

a papír (nebudete-li chtít použít 

naše) a v sobotu 30. 5. určitě 

i špekáčky nebo jiné dobroty na 

opékání. Více informací na 

krap32.cz. Těšíme se na vás! 

mailto:krap32.zsheyrovskeho@gmail.com
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OBČERSTVOVNÍK NA HOLEDNÉ: 

GPS: 49.2133000N, 16.5382400E 

holedna.cz, foto zdroj: soukromé 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODIČOVSKÁ KAVÁRNA v rámci 

Dne otevřených dveří zůstala poslední 

akcí, kterou KRAP stihl realizovat před 

vypuknutím koronavirové epidemie. 

V lednu jsme ještě měli možnost se 

setkat s rodiči budoucích prvňáčků 

v příjemné atmosféře improvizované 

kavárny. Tato setkání považujeme za 

důležitá už proto, že máme možnost 

poznat osobně rodiče, jejichž děti budou 

školu pravděpodobně v příštím roce 

navštěvovat. Pro ně je na druhou stranu 

přínosné, že odpovíme na jejich otázky 

z pohledu rodičů, kteří již školu znají. 

 

NACHÁZÍME NOVÉ CESTY 

Nečekaná a bezprecedentní. Tak 

bychom mohli označit situaci, která 

nastala po 11. březnu 2020. 

Přerušení docházky do škol, 

uzavření obchodů, kulturních 

zařízení, sportovišť, omezení 

pohybu osob. Mohlo by se zdá, že se 

život zastavil. Ve skutečnosti se 

pouze změnil. Vstoupili jsme na 

nevyšlapané stezky, kam před námi 

ještě nikdo nevkročil. Někteří rodiče 

začali pracovat z domova, jiní 

nemohli své povolání v době 

omezení vykonávat vůbec. Někteří 

získali trochu času se zastavit 

a rozhlédnout, jaké cesty dosud 

v tempu všech povinností přehlíželi. 

Věděli jste například, že v oboře na 

vrchu Holedná se nachází 

samoobslužná občerstvovací 

krabice, ze které si můžete vzít, na 

co máte chuť, a útratu uhradit 

správci občerstvovníku na účet?  

Rodičovská kavárna v rámci Dne otevřených dveří 21. 01. 2020 

Změna – zastavila nás? 

Pokud děti skutečně 

do školy v září 

nastoupí, setkáme se 

s rodiči opět první 

školní den, kdy 

budeme podrobně 

prezentovat činnost 

KRAPu.  

Těšíme se na setkání! 
 

Foto zdroj: archiv KRAPu 

mailto:krap32.zsheyrovskeho@gmail.com
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Zápis z ČLENSKÉ SCHŮZE 

z února 2020, zveřejněný na webu 

KRAPu, informuje o tom, jaké 

akce jsme chystali na 2. pololetí 

školního roku. Přerušení výuky 

a omezení pohybu osob si však 

vyžádaly jejich zrušení. Tyto akce 

se kvůli situaci v době pandemie 

neuskutečnily: 
 

➢ SÁZENÍ OSENÍ ve spolupráci 

se Žákovským parlamentem 

 

➢ NATÍRÁNÍ ALTÁNU 

a sportovní odpoledne na hřišti 

 

➢  5. ROČNÍK TURNAJE 

    O BYSTRCKOU KULIČKU 

 

➢  ZAHRADNÍ SLAVNOST  

ve spolupráci se školou 

LOCHLEZKA, Foto zdroj: www.hriste.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EASY ENGLISH 

Komu v době distanční výuky zbylo 

trochu času, mohl ho věnovat 

rozšiřování slovní zásoby, poslechu 

rádia nebo čtení knih (nejen) 

v angličtině. Dokázali byste s dětmi 

vyluštit tento anglický kvíz? Potěší 

nás, když vyluštěnou tajenku zašlete na 

krap32.zsheyrovskeho@gmail.com, 

abychom věděli, zda podobné hádanky 

zařazovat pravidelně. 

NOVÝ HERNÍ PRVEK 

Klub rodičů přispívá pravidelně 

k rozvoji vybavení na školní zahradě. 

Připomeňme stavbu altánu (2014), 

cvičící stroje a workoutovou sestavu  

(2016), herní prvek - most do L 

(2017). Nyní přibyde další herní 

prvek, který jsme vybrali po dohodě 

s vedením školy a školní družiny. 

Věříme, že prvek poskytne nový 

prostor pro hry našich dětí 

i dalších návštěvníků školní zahrady. 

Co jsme ještě stihli a co už ne 

mailto:krap32.zsheyrovskeho@gmail.com
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S KRAPEM NA VODU? 

Návrh na výpravu klubu rodičů na 

splutí některé české řeky zazněl 

v únoru 2020 na Členské schůzi. 

Tuto akci jsme se rozhodli 

naplánovat s výhledem do dalšího 

školního roku – a to na letní 

prázdniny 2021. Uvědomujeme si, 

že do té doby uplyne ještě hodně 

vody. Nicméně pokud by se mezi 

rodiči a dětmi našli již nyní zájemci 

o více informací, pište na: 

krap32.zsheyrovskeho@gmail.com.  

PIKNIK U ALTÁNU  

Rádi bychom pokračovali v nové 

tradici a začátek školního roku 

zahájili setkáním na školní zahradě 

u altánu po třídních schůzkách 

pro 2. – 9. třídu. Zváni jsou 

všechny děti a rodiče. Termín bude 

oznámen začátkem školního roku. 
 

 

Můžete se těšit na novou 

poznávací hru, která vás provede 

školní zahradou. Pokud to počasí 

dovolí, připravíme také zábavnou 

vodní stezku. Děti budou moci 

vyzkoušet přesnost ve střelbě 

lukem, hodem do discgolfového 

koše nebo střelbou na 

florbalovou branku - pokud 

vlastníte florbalku, můžete si vzít 

svoji, ostatní vybavení bude 

k zapůjčení. Dále můžete přinést 

drobné občerstvení ke 

společnému pohoštění. Na ohni 

lze opékat vlastní špekáčky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chystáme v roce 2020/2021 

KRÁSNÉ LÉTO PŘEJE KRAP 

Ilustrační foto zdroj: unsplash.com 

Foto zdroj: archiv KRAPu 
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