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Žáci si na základní škole na
Křenové ulici můžou vybrat
z široké nabídky zájmových
kroužků nebo si hrát a povídat
v klubu. 

Projekt Křenka pokračuje i v letoš-
ním školním roce a kromě pravi-
delné zájmové činnosti opět chys-
tá pro děti i rodiče řadu dalších
zajímavých akcí. Bližší informace
o zájmových aktivitách a akcích

školy jsou zveřejněny na
www.zskrenova.cz.
Děti a rodiče se mohou těšit na
společné tvoření v oblíbených díl-
nách. Tentokrát si budou moci
vyrobit krásné dekorace s téma-
tikou barevného podzimu. S pří-
chodem listopadových plískanic
pak volný čas žáků oživí dílničky,
jak je ještě neznáte. I těm nejmen-
ším dětem tentokrát jejich výro-
bek doslova ožije pod rukama.

Přijďte se podívat na výrobu léta-
jícího parašutisty nebo nezbed-
ného robotka z kartáčku na zuby
poháněného baterií z hodinek.
Pro všechny sportovce a jiné nepo-
sedy připravujeme nejrůznější
pohybové soutěže. V klubu Křenka
se mimo běžných aktivit chystají
turnaje ve stolním tenise, malé
kopané a ve florbalu. Se sportov-
ními činnostmi se chystáme i „za
humna“ – poprvé zkusíme změřit
své síly na celorepublikovém fot-
balovém turnaji Coca Cola Cup
2013, který se uskuteční v říjnu.
V listopadu nás pak čeká již tradiční
přátelské florbalové utkání s part-
nerskou školou ZŠ nám. 28. října.
Jistě si ale nenecháme ujít ani další
sportovní příležitosti v našem měs-

tě. Pro všechny žáky a jejich rodiče
je u nás i nadále k dispozici Školní
poradenské pracoviště. V oblasti
neformálního vzdělávání nabízí
speciálně-pedagogické, psycho-
logické a sociálně-preventivní
poradenství, lekce osobnostní
asociální výchovy, zážitkové lekce
a poradenství pro volbu školy, pre-
ventivní programy a další služby
podle individuálních potřeb žáků.
Aktivity neformálního vzdělávání
mohou být realizovány především
díky projektu Křenka – zážitkem
k inkluzi, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurence schop -
nost. � Mgr. Hana Hadrabová,

ZŠ a MŠ Křenová

Díky „Projektu Křenka“ ožije pod rukama dětí i kartáček na zuby

V novém školním roce přivítala
děti z mateřské školy na Vídeň-

ské 39a nejen krásně připrave-
ná a vyzdobená školka, ale

i nově zrekonstruovaná část
školní zahrady. 

V průběhu prázdnin se podařilo
za finanční podpory městské části
Brno-střed i rodičů opravit zniče-
né schody a nevyhovující beto-
novou plochu nahradit krásným
multifunkčním hřištěm s mlhoviš-
těm. 
Slavnostní otevření proběhlo
10. září za účasti pana starosty
Mgr.Libora Šťástky, třetího místo-
starosty PhDr. Tomáše Jilčíka,
rodičů a dětí školky. Ve sportov-
ních soutěžích rodinných druž-

stev bylo hřiště hned otestováno
a celé vydařené odpoledne
zakončilo opékání špekáčků.
U ohně spontánně padly návrhy
na další společné podzimní akce.
V Mateřské škole Vídeňská se
máme na co těšit!
� Mgr. Nikol Minářová,

MŠ Vídeňská

Děti z mateřské školy na Vídeňské ulici se radují z nového hřiště

Naše škola na Husově ulici je
plná tajemství. Kdo tomu do
téhle chvíle nevěřil, mýlil se.

Když unás oprázdninách vrtali do
zdi ve školní jídelně, která se opra-
vovala, našli v ní ukrytou sochu.
Podle mě a mých kamarádek, se
kterými jsme záhadnou sochu čis-
tily od zbytků malty, by to mohla být
socha zdob, kdy byla škola němec-
ká. Na zadní straně jsme našly
neúplný nápis Eigenthum… Na
straně je také něco napsáno, ale
to se nám rozluštit nepodařilo. Hle-

daly jsme dál, ale nic jsme nenašly,
máme však teorii, že tato socha
měla zůstat neodhalena – proč by
ji někdo jinak zazdíval? Člověk se
však nemá vzdávat, a proto pátrá-
me dál, koho vlastně představuje
a jaké tajemství skrývá, že ji
někdo – Němci? Češi? – ukryl?
Pomozte nám s pátráním, pokud
byste věděli, koho socha zobrazuje
nebo vám připomíná, napište na
e-mail: roman.tlustos@zshuso-
vabrno.cz.
� Tereza Říhová, 6.B,

ZŠ a MŠ Husova

Tajemná tvář léta ukrytá ve zdi školní jídelny čeká na odhalení
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