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Altán: Už stojí!

První fáze výstavby přírodní učebny byla 
na přelomu prosince a listopadu dokonče-
na. Altán, který vyrůstá na pozemku školy, 
bude od jara sloužit pro výuku některých 
předmětů a pobyt dětí z družiny.

Výstavba  musela  být  kvůli  finančním 
omezením  Klubu  rodičů  rozdělena  do  více 
fází, nyní byla dokončena první z nich. Altán 
bude  mít  prozatím,  než  Klub  získá  peníze 
na zastřešení, podobu pergoly.

Výstavba začala na začátku listopadu be-
tonováním základů. Poté se přesunuly práce 
do  dílen  Střední  školy  polytechnické  (Jílová 
36g,  Brno).  Budoucí  truhláři  zde  připravo-
vali  jednotlivé  dřevěné  prvky  pro  montáž. 
na  sloupcích  a  trámech  bylo  potřeba  při-

 X VlEZtE dO dOUPětE
V úterý 11. prosince se otevře 
od 15 hodin pekelné hráčské doupě, 
ve kterém se odehraje první velký 
školní turnaj v deskových hrách. 
Budou se hrát jednoduché hry, které 
zvládnou malí i velcí – karetní Ubongo, 
Heck Meck, Cartagena, Nalož a jeď! 
A bude se hrát o ceny! Zúčastnit se 
mohou všichni třeťáci a starší, ale po-
zor! Počet míst pro hráče je omezen, 
z každé třídy nejvýše dva. Proto není 
čas na rozmýšlení, hlaste se u pana 
učitele Kleise nejpozději 7. prosince. 
Na hráčské doupě se na tři hodiny 
promění školní jídelna. Pití pro hráče 
zajištěno. Turnaj pořádá ZŠ Heyrovské-
ho 32 společně s Klubem rodičů, který 
také věnuje ceny. Hodně štěstí!

-naj-

 X Krásné vánoce  
a šťastný nový rok

všem čtenářům Krapáka, dětem, 
rodičům, učitelům, partnerům 
a spolupracovníkům přeje 
výbor Klubu rodičů a přátel 
ZŠ heyrovského 32, o.s.KVíZ O CENy 

Podrobnosti na straně 3!

chystat  spoje,  dřevo  opatřit  impregnací 
a první vrstvou vrchního nátěru.

„Práce truhláře není většinou nijak zvlášť 
fyzicky  náročná,  konstrukce  altánu  do  ZŠ 
Heyrovského 32 je však v tomto ohledu vý-
jimkou,“  uvedl  učitel  odborného  výcviku 
oboru  truhlář  Jiří  Huspenina.  A  není  se  co 
divit. 

Součástí  altánu  jsou  i  dřevěné  trámy 
o  šířce  čtrnáct  centimetrů  a  výšce  dvacet 
šest  centimetrů,  jejich délka dosahovala  až 
sedmi metrů. Budoucí truhláři si tak v dílně 
museli  poradit  s  kusy  dřeva  vážícími  i  více 
než  sto  třicet  kilogramů. nevíme,  jak by  se 
takového úkolu zhostil Arnold Schwarzeneg-
ger, ale učni ze SŠP Jílová v Brně zvládli bez 
většího zadýchání. 

Pro  tyhle  mladé  muže  nebyl  také  sebe-
menší problém během několika minut nalo-
žit poněkud hmotnější díly altánu do náklad-
ního auta, které náklad převezlo do areálu ZŠ 
Heyrovského 32.

Pokračování na straně 2

  H E R N A 
 
 
 

„DESKOVKY 2012“ 
první velký turnaj v historii 
příležitost zahrát si a vyhrát 

pro žáky 3. až 9. tříd 
 

ZAPIŠ SE DO TURNAJE DO 7. 12. (KABINET p.uč. KLEISE) 
!!! Z KAŽDÉ TŘÍDY MAXIMÁLNĚ DVA ŽÁCI !!! 

PŘIJĎ 11.PROSINCE DO HERNY  
(pouze přihlášení, jídelna školy, vchod atriem)  

11.prosince(úterý) 

15.00 hod.   - zahájení, vysvětlení pravidel 
15.15 – 17.15 hod.  - turnaj 
17.30 hod.  - vyhodnocení, předání cen 
18.00 hod.   - konec turnaje 

 
KAŽDÝ HRÁČ BUDE ZAPSÁN DO PREZENČNÍ           

   LISTINY TURNAJE 
 

BUDE SE HRÁT  
 
 

ŠKOLA PŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA DĚTI V DOBĚ 
OD PŘÍCHODU  - DO ODCHODU Z HERNY 

 

PRAVIDLA  
 

KAŽDÝ HRÁČ MŮŽE HRÁT DANOU HRU POUZE DVAKRÁT 
DOHROMADY MŮŽE ODEHRÁT 8 HER 

1.MÍSTO 4 BODY, 2. MÍSTO 3 BODY, 3. MÍSTO 2 BODY A 4. MÍSTO 1 BOD 
VYHRÁVÁ HRÁČ, KTERÝ DOSÁHL NEJVÍC BODŮ 

  
 
Organizátor      Mediální parter          Ceny do soutěže                      Dopomoc
  
               www.zsheyrovskeho32brno.cz                          žáci školy 
                  www.krap32.cz                              rodiče 

ZŠ Brno, Heyrovského 32 

Ubongo-karetnííiÍ 
 Cartagena 

 
Nalož a jeď ! 
 

Heck Meck 
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Dokončení ze strany 1

Dopravu  s  dokonalým  servisem 
opět  sponzorsky  zajišťovala  společnost  
JAPO-autodoprava, s.r.o.

Poslední  listopadové  úterý  začala 
montáž  a  první  část  altánu  –  pergola 
konečně viditelně vyrostla. Jen o tři dny 
později byla montáž dokončena.

nyní zbývá provést ještě druhou vrst-
vu  ochranného  nátěru.  Protože  teploty 
přes  den  se  již  pohybují  hodně  blízko 
bodu mrazu, dojde na nátěr na jaře 2013. 

Předsedkyně sdružení Michaela lužo-
vá  věří,  že  stavba  bude  na  jaře  příštího 
roku pokračovat další etapou. „O finanč-
ní podporu jsme opět požádali statutární 
město Brno, s podobnou žádostí se chce-
me obrátit i na městskou část,“ prozradi-
la Michaela lužová.

Právě dokončenou první etapu, jejímž 
výsledkem je pergola, financuje Klub ro-
dičů ze svých prostředků i z darů. Stavba 
vznikla  i  díky  finanční  podpoře  statu-
tárního  města  Brna,  ze  svého  rozpočtu 
přispěla  i městská část Brno-Bystrc a ZŠ 
Heyrovského 32. 

nemalou  měrou  k  realizaci  nezištně 
přispěli také další osoby a společnosti ze 
soukromého  sféry  -  Ing.  arch.  Romana 
Augustínová,  Sdružení  automobilových 
dopravců ČESMAD Bohemia, Ing. Marek 
Michna  (IDEA RS,  s.r.o.),  Ing.  Paris  Cha-
livopulos  (Hladík  a  Chalivopulos  s.r.o.), 
Ing. Pavel Mátl (Agearch). Odborným do-
zorem pomohl také autorizovaný stavitel 
Ing. Zdeněk Helán. Všem patří velký dík.

Uznání  si  zaslouží  také  všichni  žáci 
a  učitelé  ze  Střední  školy  polytechnické 
za  pracovitost  a  pečlivost,  jakou  všem 
pracím na altánu věnovali.

ind

Altán: Už stojí!
Upíří stezka, hrůzyplná procházka se-

tmělým lesem, bavila a děsila v sobo-
tu 3. listopadu už podruhé děti bystrcké 
i přespolní. druhý ročník akce uspořádal 
Klub rodičů a přátel při ZŠ Heyrovského 32  
v Bystrci.

„na  letošní  Upíří  stezku  přišlo  ještě  víc 
dětí  než  loni,  nakonec  jsme  jich  napočítali 
přes  260,“  uvedla  předsedkyně  Klubu  rodi-
čů Michaela lužová. Minulý rok se na cestu 
hrůzným lesem vydaly dvě stovky dětí.

Děti  a  jejich  rodiče  strašili  v  lese  ohni-
ví  mužíci,  psychopatický  čert,  tichý  přízrak 
upíra  nebo  třeba  veliký  pavouk.  na  konci 
na všechny čekalo opékání buřtů u táboráku.

„Úspěch  stezky  nás  velice  těší,  děkuje-
me všem návštěvníkům. Určitě uspořádáme 
i  třetí  ročník,  pro  který  zkusíme  vymyslet 
i něco úplně nového,“ slíbila místopředsed-
kyně Klubu Hana Jindrová.

Výtěžek z akce věnuje Klub rodičů na stav-
bu přírodní učebny u základní školy Heyrov-
ského 32 v Bystrci.  -vl-

FOtO: Zuzana lužová

V polovině listopadu vyrazilo šest hrá-
čů z týmu Heyrna na turnaj v deskových 
hrách na velkou brněnskou radnici. Cel-
kem se jich tu sešlo kolem osmdesáti ze 
škol zapojených do Sítě brněnských ote-
vřených škol. 

Primátor se sice neobjevil, to ale vůbec ne-
vadilo. Šlo tu především o hru, zábavu a zís-
kávání hráčských zkušeností. Z turnaje si kaž-
dý  odnesl  stylovou  placku  se  svým  jménem 
a  jako  pozornost  turnajové  tričko,  vítězové 
navíc – co jiného – deskové hry.   lara C.

dESKOVKy se hrají I NA RAdNICI

FOtO: liga deskových her

UPířI úSPěŠNí i podruhé



prosinec 2012  |  3

 X Na Heyráku se bude učit 
interaktivně

Sedm set padesát tisíc korun získala zá-
kladní škola Heyrovského na nové, mo-
derní elektronické vybavení pro podporu 
výuky. Nakoupí za ně interaktivní tabule, 
výpočetní techniku, software a diapro-
jektory. Peníze zbudou i na rozšíření 
počítačové sítě na škole a další věci. 
První část vybavení se do školy dostane 
už před koncem kalendářního roku.

 X děti píšou… Zatím ne
V minulém vydání Krapáka jsme vás 
navnadili na to, že si budete moci přečíst 
vlastní texty dětí ze ZŠ Heyrovského 32. 
I když jsme psali, že půjde o tvorbu těch, 
kteří navštěvují volitelný předmět Žurna-
listika, vůbec to neznamená, že nikdo jiný 
se přispěvatelem do Krapáka nemůže 
stát. Naopak – velmi rádi zveřejníme 
texty nebo zajímavá výtvarná dílka všech 
kluků a holek ze ZŠ Heyrovského 32.

Nejen na vaše texty se těšíme na mailu 
info@krap32.cz. O pomoc s odesláním 
můžete poprosit rodiče nebo učitele.

 X Jak se tvoří noviny
Poslední listopadový den se skupina 
žáků osmého ročníku, kteří navštěvují 
volitelný předmět základy žurnalistiky, 
zúčastnila programu Jak se tvoří noviny 
ve studiu Lávka.
Žáci zde byli rozděleni do několika 
skupin. Každá představovala redakci 
jednoho tištěného periodika. Ve své 
pracovní skupině se pak členové do-
mlouvali, na jaké čtenáře bude časopis 
zaměřen, v jakém časovém intervalu 
bude vycházet a kolik bude mít stran. 
Museli zároveň stanovit i cenu, za kterou 
se budou prodávat. Ceně odpovídala 
i kvalita papíru, na který se tiskne.
V okamžiku stanovení základních 
pravidel, byli jejich jednotliví zástupci 
odvoláni na tiskovou konferenci k otvře-
ní nového nákupního a multifunkčního 
centra. Učili se klást otázky tak, aby zís-
kali informace, které by zajímaly právě 
jejich čtenáře. 
Výsledkem celé této mravenčí práce 
bylo vytvoření titulní strany čtyř různých 
časopisů. Přestože informace byly pro 
všechny zástupce tisku stejné, byla zprá-
va zpracována tak, aby korespondovala 
se zaměřením časopisů.
Program se setkal u žáků s příznivým 
ohlasem. Všichni už se těší na další 
ve druhém pololetí.

Kateřina Xaverová 
ZŠ Brno, Heyrovského 32

redakčně kráceno

Mínus dva tisíce třináct bystrckých stup-
ňů si budete moci užít 23. února příštího 
roku. Co to znamená? drkotání zubů, vytí 
vlků (ze zoo), malátný svit měsíce a hlavně 
třeskutý mráz. Zkrátka – Polární noc!

Polární  noc  je  akce  pro  odvážné  mladé 
polárníky s dospělým doprovodem, kteří se 
nebojí přespat na zamrzlé hladině brněnské 
přehrady.  nachystají  ji  pro  vás  již  podruhé 
praví  dobrodruzi  z  Klubu  rodičů.  První  noc 
v  lednu  2012  se  přesto,  že  přehrada  neza-
mrzla,  velice  vyvedla  –  teploměr  klesl  až 

na  třináct  stupňů  pod  nulou,  nikomu  však 
zima  nebyla.  nadšením  zahřátí  táborníci  si 
ráno domů odnesli pěkné diplomy a hrdost 
na svou odvahu.

letos se Polární noc koná o tři týdny poz-
ději a to by bylo, aby tentokrát přehrada ne-
zamrzla! Stejně jako minule pro vás budeme 
mít čaj, děsuplné historky a možná se najde 
i nějaká ta pravá arktická sušenka ze tučňá-
čího zobáku. 

nachystejte  si  spacáky  i  rodiče  a  letošní 
Polární noc 23. února 2013 si určitě nenech-
te ujít!

POláRNí NOC –2013 °B

KVíZ: I v prosinci se hraje o cenu
lípa srdčitá na ulici Výhon v Bystrci. 

tak zněla správná odpověď na listopadové 
otázky – jakého druhu je nejstarší rostou-
cí strom v Brně a kde jej najdeme. Z výhry 
se tentokrát radoval Matyáš Jindra ze 3.B. 
Klub rodičů se pro změnu raduje z toho, že 
se v listopadu kvízu oproti předešlým měsí-
cům zúčastnil dvojnásobný počet dětí.

Všichni mají možnost vyhrát znovu! A jaký 
je  úkol  tentokrát?  Jistě  víte,  kde  je  Bystrci 
radnice, přesněji  sídlo úřadu městské  části. 
Budova na náměstí 28. dubna, u níž nyní sto-
jí vánočně ozdobený strom, však vždy radnicí 
nebyla. Postavena byla a celá desetiletí byla 
používána k jiném účelu. Jakému? 

Soutěžní otázka prosincového kvízu tedy 
zní:  Zkuste  si  vzpomenout  nebo  si  tipněte, 
k čemu dříve sloužila nynější budova bystrc-
ké radnice. 

na  vaše  odpovědi  se  těšíme  nejpozději 
do 14. prosince. napsané na lístku je může-
te vhodit do bedničky u šaten nebo nám je 
pošlete mailem na  info@krap32.cz. Vylosu-

jeme jednu správnou odpověď a  jejímu au-
torovi věnujeme cenu.

V  listopadovém Krapáku  jsme  neuhlídali 
tiskařského šotka a  jako výherkyni zářijové-
ho kvízu jsme uvedli Ivetu Xaverovou z 5.A. 
Všechno  je  jinak!  Ve  skutečnosti  zvítězi-
la Iveta Bartáková z 5.A. Omlouváme se a ješ-
tě jednou blahopřejeme!

FOtO: wikipedie
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Obrazem: UPíří StEZKA
nejúspěšnější akci Klubu rodičů, 
která letos mimochodem 
vynesla více než 10 tisíc korun, 
si jistě zaslouží, abychom si 
ji připomněli ještě několika 
dalšími fotografiemi, které nám 
laskavě poskytl Martin Havlica. 
Mockrát děkujeme!




