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

UPÍŘÍ KEŠKA 14. – 29. 11. 2020
Na podzim roku 2020 se měla konat
jubilejní desátá Upíří stezka. Jelikož
se ale koronavirová nákaza
nevyhnula ani upírům a jiným
strašidlům, změnili jsme mírně její
podobu na bezkontaktní večerní
procházku lesem s překvapením na
konci – vznikla Upíří keška. A zájem
o ni předčil naše očekávání!
V některých chvílích se dokonce
před truhlou s pokladem tvořily
fronty – samozřejmě s patřičnými

rozestupy.
Odměnou
za
absolvování
blátivé
noční
procházky i za čekání byl pak
poklad v kouzelné truhle – ovšem
pokud jste si zvládli zapamatovat
či poznamenat číselné kódy k jejím
zámkům. Kladné ohlasy mnohých
účastníků, zápisy v keškovém
deníčku i kamínek s krásným
netopýrem, který nám věnoval
některý z účastníků, svědčí o tom
že se Upíří
keška líbila
a může
se
směle zařadit
mezi úspěšné
akce KRAPu.
Děkujeme!

Nejbližší setkání KRAPu
Pracovní schůzka
13. 1. 2021 od 17:30, on-line

Členská schůze
17. 2. 2021 od 18:00, on-line
Uvítáme nové zájemce
o aktivní zapojení v klubu.
krap32.zsheyrovskeho@gmail.com

Foto zdroj: 2x archiv KRAPu
1 | 2020/2021 I.
Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32; krap32.zsheyrovskeho@gmail.com; krap32.cz

Realizováno i přes epidemiologická opatření
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Letošní školní rok jsme ještě stihli
zahájit tradičně - setkáním s rodiči
prvňáčků. Představili jsme činnost
klubu, informovali o umístění nového
herního prvku na školní zahradě
a třídním paním učitelkám předali
šeky na tisíc korun, které každoročně
věnujeme
na nákup
pomůcek
a vybavení pro děti z prvních tříd.
Bohužel to bylo poslední setkání ve
škole, které jsme mohli realizovat.
Omezení vstupu do školy z důvodu
bezpečnosti dětí i učitelů zapříčinilo,
že letos neproběhl zahajovací piknik
u altánu ani
kavárna v rámci
družinového odpoledne. Můžeme jen
doufat, že situace se do roka zlepší
natolik, že bude opět možné se
ve škole setkávat osobně!
Foto zdroj: 2x archiv KRAPu
AJ KNÍŽKY PRO NEJMENŠÍ
Jak informovali v minulém školním
roce, disponuje školní knihovna
bohatou zásobou anglických knížek
pro děti. Protože se jedná o knížky
pro pokročilejší čtenáře, rozhodli
jsme se po domluvě s učiteli
angličtiny darovat sérii knih pro práci
ve skupině dětí 1. stupně. Pokud se
knihy ve výuce osvědčí, můžeme
uvažovat o nákupu další série
v příštím školním roce.
Foto zdroj: www.ajshop.cz
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ŽÁKOVSKÉ OKÉNKO
DISTANČNÍ VÝUKA
Zeptali jsme se dětí, jaké mají
dojmy z distanční výuky. Přeci jen
jsou první generací, která takovou

výuku zažívá. Níže najdete dvě
odpovědi od žákyně šesté a druhé
třídy:

EASY ENGLISH
Jednoduchý kvíz
pro děti i rodiče:
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Plánujeme na 2. pololetí 2020/2021
Natírání altánu a Tajná stezka
Při obhlídce altánu na konci
minulého školního roku jsme
zjistili, že nátěr altánu je stále
v dobré kondici. Pokud je potřeba
opravit, tak pouze na vnějších
stranách sloupů, které nejsou kryté
střechou. Původně jsme natírání
altánu chtěli spojit se sportovním
odpolednem na hřišti. Vzhledem
k současné situaci si však
netroufneme odhadnout, zda na
jaře bude možné takovou akci
uskutečnit.
Pokud
natírání
proběhne, tak spíše v menším
počtu rodičů dle aktuálních
možností se shromažďovat. Dále
bychom na jaře rádi uspořádali
další ročník Krapovy tajné stezky.
Tato akce si v minulém roce našla
nové příznivce a my věříme, že
i letos by se účastníci nechali
souřadnicemi unést až k pokladu.

Foto zdroj: 2x archiv KRAPu

S KRAPEM NA SÁZAVU
V klubu rodičů jsme již před
vypuknutím
epidemie
začali
uvažovat o víkendovém výjezdu na
některou českou řeku. I přesto, že
nevíme, co nám následující měsíce
přinesou, plánujeme společný
pobyt na Sázavě první víkend
v červnu
a splutí
úseku
ze Zruče n. Sázavou do Českého
Šternberka, který je vhodný i pro
začínající vodáky. Samozřejmě
bude záležet na epidemiologické
situaci, nicméně doufáme, že
v červnu již bude možné se
v kempu ubytovat a užít si společně
strávený čas. Rodiny si hradí
veškeré
náklady
na
akci
a zodpovídají za své děti. Více
informací najdete na webu
krap32.cz. Další dotazy nebo
přihlášky zasílejte na:
krap32.zsheyrovskeho@gmail.com.

HODNĚ SIL A TRPĚLIVOSTI V ROCE 2021 PŘEJE KRAP
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