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Bystrcké polárníky 
ohrožovaly želvy a déšť 

Mínus dva tisíce a ještě třináct bystrckých 
stupňů slibovala Polární noc, akce Klubu 
rodičů ZŠ Heyrovského v Bystrci. Ze soboty  
23. na neděli 24. února při ní rodiče s dětmi 
přespali na zamrzlé brněnské přehradě.

Klub uspořádal Polární noc už podruhé. 
Zatímco loni přehrada na přelomu ledna 
a února zamrzlá nebyla, a tak se tábořilo 
u lesa, letos byla hladina pokrytá čtvrtmetro-
vou vrstvou ledu a dalšími několika centime-
try sněhu. Odhodlaných polárníků se našlo 
nakonec devět, z toho čtyři děti. Nejmladší-
mu účastníkovi bylo devět let. 

 X VýtVarná soutěž 
Začíná

Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 
společně se základní školou Heyrov-
ského vyhlašují 3. ročník výtvarné sou-
těže jako součást projektu „Brněnské 
dny bez úrazu“ na téma Hrajeme si 
BeZ úraZu pro žáky a třídní kolektivy 
ZŠ Heyrovského 32 v Brně.
Podmínky soutěže na straně 2

 X Pracovní setkání Klubu 
Srdečně zveme všechny členy a pří-

znivce Klubu rodičů na další pracovní 
setkání ve středu 13. března 2013 od 
17 hod. v salonku cukrárny smile na 
náměstí 28. dubna 40 v Bystrci (za kos-
telem).

Za výbor Klubu rodičů se na viděnou 
těší – Michaela Lužová, předsedkyně

KVíZ o ceny 
Podrobnosti na straně 4!

Po krátké poradě v restauraci U Vesla se 
vydali táborníci ke středu přehrady, kde po-
stavili stany. Děti se nepodařilo vyděsit ani 
historkami o obrovských želvách, které ze-
spodu škrábou zuby na led, cítíce kořist, ani 
jinými povídačkami, a tak si dlouho do noci 
místo spaní stavěly sněhuláky podivných tva-
rů. Dospělá část výpravy mezitím vařila čaj, 
v němž s postupující nocí stále rostl podíl al-
koholu. Až teprve drobný déšť, který se spus-
til kolem půlnoci, zahnal táborníky do stanů.

„Bylo to dobrý, až na vodu ve stanu,“ 
zhodnotil ráno tábornickou akci Matyáš Jin-
dra, nejmladší polárník.

A kolik vlastně je těch –2013 bystrckých 
stupňů? Jak se ukázalo, žádný velký mráz. 
Teploměr nad ránem naměřil jeden a půl 
stupně nad nulou. Po osmé už na místě tá-
bora zůstal jen sešlapaný sníh a stateční po-
lárníci se rozešli usušit do svých domovů.

-vl-

Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského  a ZŠ Heyrovského 32 
vyhlašuje v rámci akce „Brněnské dny bez úrazu“ 

výtvarnou soutěž mezi jednotlivými třídami o 9 dortů.

Zajímavé ceny čekají i na 5 nejlepších výtvarníků z prvního
a 5 nejlepších z druhého stupně.

Rozměr: výkres A3 • technika: libovolná • termín: 5. 3. — 5. 5. 2013
Práce odevzdejte u paní vych. Janouškové. 

Práce musí být na rubu označena: třídou, jménem autora a názvem díla.

 X sMart comp. a restaurace La corrida přispěli
Poskytovatel metropolitní sítě netBoX společnost sMart comp. a. s. znovu poskytla 

Klubu rodičů finanční dar, tentokrát ve výši 2000 Kč. 
Na stavbu přírodní učebny – altánu na zahradě základní školy Heyrovského 32 se roz-

hodla částkou 2000 Kč přispět také společnost La Corrida Restaurant s.r.o., která v Bystrci 
na náměstí 28. dubna provozuje restauraci a pizzerii. 

Oběma společnostem mnohokrát děkujeme!
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 X Školní přírodní výuková 
zahrada a arboretum 
na Heyráku 

smlouva o poskytnutí grantu byla podepsána 
a od 1. ledna 2013 projekt běží. ukončen 
bude 30. června 2014. momentálně je za-
koupený materiál na výrobu krmítek. Žáci je 
budou vyrábět v předmětu Technická výcho-
va v 6. ročníku. Vše ostatní bude možné, až se 
oteplí. jiří mitaš, ZŠ Heyrovského 32

 X žádost o dotace 
na druhou etapu altánu 
podána

Klub rodičů podal na rok 2013 dvě žádosti o fi-
nanční dar z rozpočtu městské části Brno‑Bys-
trc. jde o příspěvek 10 tisíc korun na dokonče-
ní druhé etapy stavby přírodní učebny – altánu 
a o stejnou částku na uskutečnění triády akcí 
pro rodiče s dětmi. O přidělení darů zastupitel-
stvo mČ rozhodne nejpozději v dubnu.

 X altán je pojištěný
Klub rodičů uzavřel s Českou pojišťovnou a. s. 
dne 7. ledna smlouvu č. 36881507‑15  
o pojištění altánu pro případ živelních 
a dalších nebezpečí. ročně za to Klub rodičů 
zaplatí 1 990 Kč.

 X Školní karneval
učitelé prvního stupně společně s družinou pro  
děti opět připravili tolik očekávaný karneval, 
tentokrát na téma „Z pohádky do pohádky“. 
Přijďte v úterý 12. března od 14.00 do 16.30 
hodin do tělocvičny ZŠ Heyrovského 32. 
Vstupné 25 Kč. Nezapomeňte, vstup pouze 
v pohádkové masce a v přezůvkách! Těšit 
se můžete na spoustu legrace, hry, bohatou 
tombolu, krásné masky, hudbu, tanec a…

Za organizátory srdečně zve  
Zdeňka janoušková, ZŠ Heyrovského 32 

 X Heyrna každý měsíc
až do konce školního roku bude na jedno od-
poledne v měsíci otevřena herna deskových 
her Heyrna. Nejbližší je naplánována na úterý 
12. března.
V jídelně ZŠ Heyrovského si můžete od 14 
do 18 hod. zahrát Heckmeck, Nalož a jeď!, 
Cartagenu a další zajímavé hry! Pro hráče je 
připraveno drobné občerstvení, pitný režim 
zajištěn. stačí jen přijít a hrát. Poctivý trénink 
se může hodit na připravovaný turnaj o ceny!

renata Polmanová a Luboš Kleis,  
ZŠ Heyrovského 32

s prvním březnovým dnem startuje třetí 
ročník výtvarné soutěže pro děti ze ZŠ Hey-
rovského 32, letos na téma „Hrajeme si bez 
úrazu“. technika je libovolná, soutěžní prá-
ce mohou jednotlivci i kolektivy odevzdávat 
do 5. května. Porota bude hodnotit práce 
v kategorii jednotlivců a třídních kolektivů. 
organizátoři chtějí soutěžní práce vystavit 
v závěru školního roku v rámci akce, která 
bude součástí celoměstské kampaně „Br-
něnské dny bez úrazu“.

Podmínky soutěže
• libovolná technika (kresba, malba,  

koláž atd.)
• formát výkresu A3
• termín odevzdání do 5. května 2013 paní 

vychovatelce Janouškové
• práce musí být na rubu označena 

jménem autora, třídou, názvem díla

soutěžní kategorie
• kategorie – 5 nejlepších obrázků žáků 

1. stupně
• kategorie – 5 nejlepších obrázků žáků 

2. stupně
• kategorie – soutěž mezi třídami v rámci 

jednoho ročníků (pouze osmá třída 
soutěží s třídami devátými)

systém hodnocení tříd:
Z každého ročníku bude vybráno 11 nej- 

hezčích obrázků. Třída, která bude mít 
v těchto 11 vybraných největší počet obráz-

ků, vyhrává. Odevzdáním soutěžních prací za 
celou třídu, se žáci automaticky zařazují do 
soutěže jednotlivců.

Z každého stupně bude vyhlášeno 5 nej-
hezčích obrázků bez ohledu na ročník a třídu 
autora.

Doručením obrázku účastníci deklaru-
jí svůj závazek řídit se soutěžními pravidly. 
Současně tím vyslovují souhlas, že v případě 
získání výhry má pořadatel soutěže právo 
využít jejich osobních údajů pro reklamní 
a marketingové účely. Jména žáků vítězných 
prací mohou být uveřejněna v mediích a na 
internetu. Zaslané práce se nevracejí. Vy-
hlašovatel soutěže – Klub rodičů a přátel ZŠ 
Heyrovského 32 – si vyhrazuje právo s ode-
vzdanými výtvarnými díly volně disponovat 
a využít je pro publikační a jiné účely ve 
sdělovacích prostředcích, vystavovat je, na-
bídnout v aukci apod. Výherce není povinen 
výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. 
Vymáhání výhry soudní cestou je vylouče-
no. Výhru nelze směnit za hotovost. Pokud 
si výherce výhru nepřevezme nejpozději do 
30 dnů od data uskutečnění výhry, možnost 
převzít výhru zaniká bez náhrady.

Soutěž organizuje Klub rodičů a přátel  
ZŠ Heyrovského 32, o.s. společně se základ-
ní školou Heyrovského. Ceny do soutěže 
věnuje Klub rodičů. Koordinátorkou sou-
těže je alena Jankotová (info@krap32.cz)  
z Klubu rodičů. Autorkou plakátu letošní-
ho ročníku soutěže je Romana Sukeníková.  
Děkujeme.

od letošního je ZŠ Heyrovského zapoje-
na do celosvětového programu Globe, který 
má u dětí zvýšit zájem o přírodu a přírodní 
vědy a ve školách přispět ke zvýšení podílu 
praktických pozorování a výzkumů ve vy-
učování. V rámci programu děti poznávají 
a pozorují přírodu v nejbližším okolí školy, 
sledují vývoj počasí, kvalitu vody v tocích 
a nádržích, zabývají se meteorologickými 
měřeními, mapují porosty v okolí školy, 
zkoumají půdu a její vlastnosti. 

Pro každý školní rok je vyhlašováno 
ústřední téma, letos je to fenologie a klima. 
Děti tak zkoumají životní cykly rostlin, zvířat 
a hub a to, jak jsou ovlivňovány změnami po-
časí a ročních období. 

„Do projektu se zapojí hlavně žáci sed-
mého ročníku, a to v přírodopisu, zeměpisu, 
pěstitelských pracích a zřejmě i formou pro-
jektového dopoledne,“ prozradil Jiří Mitaš, 
učitel ze ZŠ Heyrovského. „Budeme se zabý-
vat rozborem vzorků půdy ze školní zahrady, 
zkoumáním vegetačního pokryvu na vybra-
né ploše a z oboru fenologie pučení pupenů 
stromů v závislosti na teplotě,“ dodal.

Program Globe poskytuje především me-
todickou podporu a školení pedagogům. Za-

pojené školy dostávají pravidelně několikrát 
v průběhu školního roku výukové materiály 
a náměty pro pozorování a bádání. Školy si 
z nabídky samy vybírají, kterým aktivitám se 
budou věnovat. Velmi zajímavé je, že výsledky 
zkoumání mohou poskytovat do mezinárodní 
databáze. „Můžeme odtud data také čerpat 
a porovnávat s našimi zjištěními. Jedná se 
o praktickou činnost žáků v učebně i v teré-
nu,“ vysvětlil Jiří Mitaš. Data získaná v rámci 
programu Globe využívá třeba americká kos-
mická agentura NASA i vědci po celém světě.

V rámci programu Globe jsou vyhlašová-
ny také časově omezené tematické projekty 
a kampaně, jejichž součástí jsou intenzivní 
pozorování, např. celosvětové mapování svě-
telného znečištění Globe at Night.

Program Globe byl spuštěn v roce 1995 
v USA, dnes je rozšířen do 112 zemí z celé-
ho světa. Do programu se zapojují základní 
a střední školy i domy dětí a střediska ekolo-
gické výchovy. Vloni jich jen z České repub-
liky bylo téměř sto padesát, z toho čtyři zá-
kladní školy a dvě gymnázia v Brně.

Koordinátorem programu pro Českou repu- 
bliku je Sdružení Tereza (www.terezanet.cz).
 -ind-

Bude ZŠ Heyrovského pracovat pro NASA?

VýtVarná soutěž začíná
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Děti PíŠou
Žáci 7. tříd v prvním pololetí psali sloho-

vé práce na téma vypravování. Třem z nich 
se podařilo vymyslet velmi zdařilé příbě-
hy – Šampión, Zamilovaná kavárna a Nezná-
mý útočník. Konkrétně jejich způsob výstavby 
příběhu, použitá šíře slovní zásoby, použití 
dějových zkratek pro posouvání příběhu je 
v tomto věku opravdu málo obvyklé. 

Kateřina Xaverová, ZŠ Heyrovského 32

ŠaMPión
Život může být někdy zvláštní. Své o tom 

věděl i jeden obyčejný poštovní holub. Tako-
vý, jakých po světě létají stovky.

V dnešní době už není doručování zpráv 
pomocí holubů obvyklé. Dá se říct, že už té-
měř vymizelo. V době před 2. světovou vál-
kou se ale po nebi holubi jen hemžili. Mezi 
nimi i mladý holoubek s nápadnou bílou 
skvrnkou na hrudi ve tvaru srdce. Ve věku 
pouhých pěti měsíců byl už silný a ve své vě-
kové kategorii absolutně nejrychlejší.

„To bude šampión,“ pochvaloval si ho ma-
jitel holubníku. Holubům se obvykle jména 
nedávala, obzvlášť v takto úspěšných vel-
kochovech, ale holub se srdíčkem na hrudi 
nebyl obyčejný. Už od začátku to byl prostě 
Šampión.

Na začátku května se pořádá zkušební 
let mladých holubů, kteří se vypustí dva ki-
lometry od svého domova a oni se snaží co 
nejrychleji vrátit zpět. Mnoho holoubků svůj 
první let nedokončí. To se ale nedalo říct 
o Šampiónovi, kterého každý považoval za 
jistého vítěze. Tak se také stalo.

5. května v deset hodin dopoledne přistál 
na svém holubníku a unaveně vrkal. Jeho 
soupeři přiletěli o hodinu později. „Takového 
holuba jsem tu ještě neměl. Ten nám vyhraje 
i červnový pohár,“ pronesl majitel, když se 
holoubek vrátil.

Červnový pohár je dlouhý a obtížný let 
mladých holubů, při kterém jich spousta 
ztratí život. To ale určitě nebyl případ Šampi-
óna. V květnu nabral sílu a v červnu s grácií 
a s nadhledem vyhrál pohár. Majitel s ním 
byl víc než spokojen. 

Každý příběh má ale svůj konec. Ten Šam-
piónův nikdo nečekal. Blížil se konec sezó-
ny a konal se poslední závod toho roku. Od 
Šampióna se čekaly velké věci, a on by určitě 
nezklamal, nebýt jedné hloupé náhody. Říj-
nový závod samozřejmě vyhrál, a jeho pán 
si přál , aby ještě před zimou prokázal svoje 
schopnosti. Šampión měl doručit svoji první 
zprávu. A nebyla to jen tak ledajaká zpráva, 
byl to důležitý tajný kód pro anglické námoř-
nictvo. Mnozí pochybovali, že tento úkol 
Šampión zvládne, ale jeho majitel je nepo-
slouchal. „Vy jen závidíte, že takového holu-
ba taky nemáte. Já to chápu, ale do mého 
Šampióna se nenavážejte!“ ukončil rázně 
všechny pochybnosti.

 Do krapáku může přispět každý! 
  Máte článek, povídku, obrázek? 
 Stačí poslat na info@krap32.cz.

Ke konci listopadu se Šampión s připev-
něnou zprávou vznesl do podzimního vzdu-
chu. Letěl klidně, vyrovnaně, a přesto rych-
le. Zhruba po pěti kilometrech přeletěl přes 
chalupu chudého zemědělce. Ten měl pět 
dětí, manželku, a peněz málo. Protože byla 
neděle, vypravil se s puškou do lesa zkusit 
štěstí. Třeba střelí nějakého zajíčka. 

V dálce nad lesy zahlédl ve vzduchu ho-
luba. Mohutného, silného holuba, jako stvo-
řeného pro nedělní oběd. Namířil pušku, 
zmáčkl spoušť a ozvala se hromová rána. 
Přesná střela do srdce ukončila slavný Šam-
piónův život.

Snažil se, moc se snažil letět dál, nese 
přece velmi důležitou zprávu. Svůj boj ale 
prohrál. Spadl do trávy a dodýchal. Za oka-
mžik se k němu přihnal střelec. Byl spoko-
jen. Takový velký holoubek! Už ani do toho 
lesa nemusí dál chodit. Zprávy připevněné 
k nožičce si nevšiml, vždyť taky neuměl číst. 
Donesl Šampióna domů, kde si na něm celá 
rodina pochutnala. 

Mezitím marně čekávalo anglické námoř-
nictvo na holoubka se srdcem na hrudi. Po 
dvou dnech marného vzhlížení k obloze to 
Angličané vzdali. Byli velmi rozčileni na cho-
vatele holubů. Domnívali se, že vypustil ně-
jakou chudinku, která cestu nezvládla.

Šampión se ztratil. Všichni byli zdrcení. 
„Takového holuba jsem ještě neměl,“ po-
vzdechl si chovatel. Tak skončil život slavné-
ho Šampióna.

Kamila Koutná, 7. A

ZaMiLoVaná KaVárna
Na stolek se ze střechy kavárny sesypal 

poprašek sněhu. Hadřičkou jsem ho setřela 
a vrátila jsem se zpět k pultu. Bylo období 
Vánoc a spousta lidí se sem hrnula se svými 
partnery.

Každé poledne sem přijde pán v černém 
kabátu, odloží si koženou aktovku na stolek 
a usadí se na židličce. Zapípal kávovar. Hrnek 
s cappucinem jsem odnesla ke stolku, kde 
seděl pán v černém kabátu. Hodiny na Big 
Benu odbily poledne.

Dveře kavárny cvakly. Vešel do nich 
mladý, pohledný chlapec. Sedl si ke stolku 
na druhé straně kavárny. Přistoupila jsem 
k němu a optala jsem se: „Dobrý den. Co si 
dáte?“ Vzhlédl ke mně a přejel si mě od hlavy 
až k patě. Usmál se: „Doporučíte mi něco?“ 
Ušklíbla jsem se a rozmyslela si odpověď: 
„Doporučila bych cappucino.“ „Tak tedy jed-
no cappucino,“ pokývl hlavou.

„Kate, pojď sem na chvilku za mnou,“ 
zvolal můj zaměstnavatel, pan Christopher. 
Přiběhla jsem k němu. Vyslechla jsem si jeho 
pokyny a vrátila jsem se k pultu. Zapla jsem 
kávovar a do hrnku začalo téct cappucino. 

 Nenápadným pohledem jsem si prohlíže-
la chlapce. Někoho mi připomínal. Nemohla 
jsem si vzpomenout. Kudrnaté vlasy, vyšší 
postava a před kavárnou zaparkované auto 
značky Audi.

Cappucino jsem chlapci donesla. Jen se se 
slovem díky usmál. Ten úsměv jsem si vyba-
vovala. Rozhodně byl ten nejkrásnější.

Do kavárny vešel hlouček dívek, které se 
okamžitě hnaly k chlapci. Vzpomněla jsem si. 
Harry Styles. Slavný Harry Styles ze skupiny 
One Direction. Sestra je milovala, nehoráz-
ně. Nechtěla jsem ani jeho, ani dívky obtě-
žovat. 

Raději jsem se vrátila za pult a nasloucha-
la dívkám, jak mu vyznávaly lásku. Člověk si 
v té chvíli hodně uvědomí, že láska patří mezi 
hlavní věci. Ať už platonická nebo opravdo-
vá. Proto sem chodily zamilované páry.

Vybavila se mi vzpomínka na mého býva-
lého přítele. Byly to krásné okamžiky, ale teď 
jsou to už jen vzpomínky.

Po nějaké chvíli se chlapec zvedl a odešel. 
Na stolku nechal pár liber. Peníze jsem vloži-
la do pokladny a ušklíbla se sama pro sebe. 
Měla jsem chuť se usmívat. 

Znovu se rozrazily dveře od kavárny. Chla-
pec se vrátil. Bez fanynek a jejich pozornosti. 
Přistoupil k pultu. Začal mě silně hypnoti-
zovat pohledem. Jiskry v očích, náklonnost 
a city. Láska na první pohled. Opravdu exis-
tuje.

Zita Ležatková, 7. B

neZnáMý útočníK
 Blesk proťal podzimní noční oblohu. 

Všechno se najednou rozzářilo od reflektorů 
projíždějícího nákladního automobilu s ote-
vřenou korbou. Korba byla plná vojáků se 
samopaly.

Uskočil jsem za roh cihlového domu s ma-
lými okny. Naštěstí si mě projíždějící nákla-
ďák nevšiml. Byl jsem v chudé čtvrti neda-
leko náměstí s malými stánky, které už byly 
dávno zavřené a uklizené. Někde na kostele 
odbila půlnoc. Přitáhl jsem si k tělu svůj sta-
rý kabát, protože bylo chladno. Začalo pršet. 
Šel jsem na náměstí k hospodě zvané „U Zla-
té kuželky“. Měl jsem tam sraz se svým dob-
rým kamarádem.

Něco se za mnou pohnulo, spěšně jsem 
se otočil a rozhlédl jsem se. Všude kolem mě 
byla tma. Přistoupil jsem blíž ke zdi poloroz-
padlého domu, odkud jsem zaznamenal po-
hyb.

Někdo na mě skočil a náhle se strhla krát-
ká bitka mezi mnou a neznámým mužem. 
Nakonec jsem ho přitiskl k zemi a sedl jsem 
na něj. Muž těžce oddechoval, z čela mu tekl 
pot.

Byl oblečený do tmavomodrého obleku, 
teď už trochu špinavého od země, na které 
ležel. „Kdo jsi a proč jsi na mne zaútočil,“ 
zeptal jsem se. Muž sebou zaškubal, jak se 
chtěl vymanit ze sevření. V tu chvíli mě sho-
dil ze zad a já spadl na zem. On vstal a odběhl 
pryč. Ani jsem nepostřehl, kam. 

Vstal jsem také a šel jsem si po svých.

Jakub Nejezchleba, 7. B 

Další příspěvky budou uveřejněny  
na webu krap32.cz  

a v dalším čísle krapáka
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Kotevní kvíz na březen
nový krapák, nový kvíz, nové od-

měny! ukažte, jak dobře znáte Bystrc 
a znovu vyhrajte!

Tentokrát pro vás máme velmi zá-
ludnou, ošidnou, takřka slizce kluzkou… 
prostě takovou otázku. Jakou barvu má 
jedenáctimetrová kotva u přístaviště 
parníků na Brněnské přehradě?

Odpověď do 25. března 2013 vhoď-
te do bedničky u šaten nebo ji pošlete 
e-mailem na info@krap32.cz. Nezapo-
meňte uvést své jméno a třídu! 

Jako obvykle v přímém přenosu škol-
ním rozhlasem vybereme ve ztřeštěném 
losování jednoho výherce a odměníme 
jej pěknou cenou.

 X Ve škole je další fotbálek
Ve škole se objevil další stolní fotbálek, 
je k dispozici žákům i. stupně na chodbě 
i. poschodí. Děti si na něj vydělávaly dva roky 
sběrem starého papíru. Fotbálek je stejný 
jako ten, který v minulosti zakoupil pro starší 
děti Klub rodičů.
Základní škola bude sběr papíru organizovat 
dál, za utržené peníze opět dětem něco poří-
dí. V pátek 1. března se sešel Žákovský par-
lament, na kterém zazněla spousta nápadů. 
„Nakonec se děti dohodly, že si nejvíc přejí 
sedačky na chodby a další fotbálek,“ sdělila 
nám ředitelka školy Ludmila eliášová. hj

 X Plot opraví firma, která 
jej stavěla 

s plotem kolem hřiště začaly problémy už 
krátce po dodávce. Pracovníci školy trvali 
na tom, že příčinou, proč se pletivo bortí, je 
nevhodné, příliš křehké provedení, neodpoví-
dající požadovanému účelu. Podle nich firma 
přehnaně šetřila na materiálu. Dodavatel však 
dlouho odmítal reklamaci uznat a škola tak 
musela vlastními silami plot stále opravovat. 
Nešlo přitom o malá poškození, oplocení hřiště 
se hroutilo na ploše desítek čtverečních metrů.
Nyní se však podařilo dosáhnout dohody. 
„Dodavatel opraví plot na své náklady v rám-
ci reklamace,“ potvrdil místostarosta Petr 
Fedor (TOP 09). Hřiště u základní školy na 
Heyrovského ulici využívá nejen více než čtyři 
stovky žáků, ale stejně jako hřiště u ostatních 
škol v Bystrci je otevřeno i pro veřejnost.

‑vl‑, www.bystrcnik.cz

 X Vítáme jakoukoliv pomoc! 
můžete se zapojit při organizování akcí. 
Věnujete‑li nám drobné dárky, použijeme je 
do soutěží pro děti. sdružení můžete podpořit 
finančně na účet č. 5991951001/5500. 

Děkujeme!

na polární noc jsem vůbec jít nechtěla. 
Zima, sníh a led. to mě vůbec nelákalo. ale 
i tak jsem ráda, že jsem šla. Vyrazili jsme 
z domu s batohy na zádech a mířili na pře-
hradu. sešli jsme se tam s panem Mazálkem 
a jeho dcerou Helenou. Když jsme nabrali 
i paní Jindrovou a Matyáše, mohli jsme vy-
razit na led.

Šli jsme po zamrzlé přehradě sněhem, až 
jsme konečně dorazili na místo, které nám 
bylo dost dobré. Postavili jsme stany a táta 
začal vařit čaj. Já ho nepila. Neměla jsem ží-

zeň a tak jsem začala stavět sněhového koně. 
Vypadal jako sněhová žirafa. Upadávala mu 
hlava, krk i nohy, a tak jsem jím hodila po Ma-
tyášovi. S Helenou a Matyášem jsme se honili 
kolem stanů, a když jsme už neměli energii, 
začali jsme si povídat. Dospělí si vařili čaj, 
opíjeli se rumem a různým jiným svinstvem. 
Když už byla tma, přišli si nás vyfotit novináři 
z Rovnosti. Večer jsme se ještě byli projít po 
přehradě a kolem půlnoci jsme šli spát.

Jedním slovem: Žůžo!
Mína Lošťáková, 5. C

Jedním slovem: žůžo!

Prosincový kvíz: Škola, Duch a Julie
V pondělí 17. prosince ráno 

se z reproduktorů školního 
rozhlasu opět linul hlas mode-
rátora Viktora, který komen-
toval losování výherce kvízu 
z prosincového Krapáka. sice 
na to původně nebyl sám, ale 
jeho asistentka Hanka nako-
nec při losování vítězné odpo-
vědi nenacházela mnoho slov.

Kvízová otázka se tentokrát týkala bystrc-
ké radnice. Úkolem soutěžících bylo napsat, 
jakému účelu budova, ve které dnes bystrc-
ký úřad sídlí, sloužila původně. Nebyla to sa-
mozřejmě továrna na železo, jak se v živém 
rozhlasovém vysílání snažili Viktor s Hankou 
všechny přesvědčit. Pravdu měli všichni ti, 
co napsali, že to byla škola. Pro zajímavost 
uvádíme, že na radnici se začala přestavovat 
v roce 2001.

Na jednoho autora správné 
odpovědi čekala výhra. Z ceny 
se radovala Julie Svobodová 
ze 3.B,  blahopřejeme!

Ceny do kvízů věnuje Klub 
rodičů. Tentokrát se rodiče 
inspirovali Heyrnou a prvním 
školním turnajem v deskových 
hrách, který se odehrál 11. pro-
since. Překvapivě se totiž uká-

zalo, že stolní hry děti nesmírně baví. Pro vý-
herce či výherkyni prosincového kvízu rodiče 
proto jednu hru připravili. Postřehovou hru 
Duch si zahrají jak děti tak dospělí.

Kvíz v bulletinu Krapák se mezi dětmi stá-
vá stále oblíbenějším, roste počet odpovědí, 
jen v posledních dvou kolech vždy o polovi-
nu.

-aji-
foto: mindok.cz

 X Kam si zajít?
sobota 9. 3. 14:00 • Maškarní bál s pís-

ničkovými Tetinami v ZOO Brno. Děti mohou 
přijít ve zvířecích maskách, deset nejlepších 
masek bude vyhodnoceno. Program je vhod-
ný i pro menší děti.

neděle 10. 3. 15:00 • Jak víla Modrovlás-
ka splnila tři přání Veselý pohádkový příběh. 
Představení pro rodiče s dětmi. Společenské 
centrum, Odbojářská 2, Bystrc.

neděle 24. 3. 15:00 • Tvořivé dílničky na 
téma „JARO“. Zveme všechny děti, které si 
chtějí vyrobit nějaké hezké výrobky s jarní té-
matikou. V sále Společenského centra bude 
přibližně 8 stanovišť. Budete stříhat, lepit, 
skládat, navlékat atd. Během dvou hodin za-
žijete spoustu tvořivé zábavy. 


