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Ze základní školy
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24.4.2017 proběhl na naší škole DEN
ZEMĚ. Letošním tématem pro žáky
druhého stupně byly globální problé-
my. Žáci se věnovali těmto globálním
tématům: skleníkový efekt, globální
oteplování, kyselé deště, přelidnění,
chudoba, nemoci, desertifikace, defo-
restrace... O těchto tématech se dozvě-
děli nové informace a také o nich živě
diskutovali.. Nakonec shlédli doku-
ment HOME.

Odpoledne zorganizovali žáci se-
dmého ročníku a žákyně z osmého ro-
čníku DEN ZEMĚ pro školní družin-
ky. Děti z družinky plnily různé úkoly,

Den Země
např. musely pojmenovat podle obráz-
ků živočichy, rostliny, určit zda jde o
jedlé či jedovaté houby, měly určit, co
do přírody nepatří, musely si zapama-
tovat obrázek a následně jej popsat. Za
jednotlivé úkoly získaly razítka a za ta
dostaly dílky puzzle. Tyto části  puzz-
le si v družinkách složily. Puzzle tvo-
řily obrázky pěti ohrožených zvířat.
Dále v družinkách zhotovovaly výrob-
ky z pet lahví a některé děti  vymalo-
vávaly  obrázky s tématikou ke dni
Země.

Odpoledne se krásně vydařilo a již
se těšíme na další akci.

Minulý víkend se děvčata ze základní
školy Osová Bítýška, která navštěvují
taneční kroužek  s pompony, zúčastni-
la hned dvou soutěží. V sobotu se

všechny skupiny - Berušky, Světlušky,
Pomněnky - představily  na soutěži 
O havlíčkobrodský střevíček a v nedě-
li jen Pomněnky O brněnskou dračici. 

I když některá děvčata
byla na soutěži úplně
poprvé, ukázalo se, že
dokážou být skvělou
partou, vzájemně si po-
máhat, povzbuzovat  
a společně pak předvést
perfektní výkon. Ve
velké konkurenci do-
sáhly nejednoho úspě-
chu. Celý víkend nás
provázelo krásné poča-
sí a děvčata si čekání na
vystoupení i vyhlášení
zpříjemňovala poby-
tem na sluníčku. Do
Osové Bítýšky jsme se
vraceli vždy až k veče-
ru, sice unavení, ale 
s pocitem radosti 
a štěstí.

A jak to všechno do-
padlo? Z Havlíčko-va
Brodu si nejmladší
Berušky a nejstarší
Pomněnky  přivezly 
ocenění za 3. místo, 
z Brna Pomněnky za
místo 2. 

Všem patří velká
gratulace, pochvala 
a poděkování za celo-
roční úsilí.

V přírodovědném kroužku jsme 
v pondělí 22.5.2017 přivítali manžele
Kulíškovi, kteří se již několik desítek
let věnují včelařství. Děti se  od nich
dozvěděly mnoho  zajímavostí o ži-
votě včel, např.  kolik pylu je potřeba
na tvorbu 1 kg medu, jaké teplo si 
udržují včely uprostřed roje, že se ne-
musí bát včelího roje. Děti měly při-
praveno také mnoho otázek. Z od-

Včelaři v přírodovědném kroužku
povědí na otázky se dozvěděly, jak
daleko včely létají pro pyl, kolik pylu
do úlu donesou. Včelaři nám donesli
na ochutnávku výborný med, na
kterém si děti velice pochutnaly. Děti
byly velice spokojené a některé se
pro včelařství nadchly. Manželům
Kulíškovým děkujeme za jejich
návštěvu a za velmi zajímavé po-
vídání o včelách. 

Vynikající úspěch v celostátním kole
soutěže Eurorebus a Eurorebus junior
Dne 5. června 2017 reprezentovala dvě
družstva žáků naši školu v celostátním
kole soutěže Eurorebus a Eurorebus ju-
nior v Praze. První družstvo tvořili žáci
sedmého ročníku: Eliška Večeřová,
Libor Dosadil a Eliška Blahovcová.
Druhé družstvo bylo smíšené ze žáků
prvního stupně: Aneta Zemanová,
Michal Havelka a Petr Budzinsky.  Naši
sedmáci prokázali neobyčejné znalosti 

a v silné konkurenci 57 škol z celé re-
publiky obsadili krásné osmé místo.
Soutěže se účastnili společně žáci gym-
názii a základních škol. Mezi první de-
sítku škol se probojovaly pouze dvě zá-
kladní školy, jednou z nich je právě na-
še základní škola.

Všem soutěžícím srdečně gratuluje-
me a věříme, že svých znalostí využijí 
i v praktickém životě. 

Víkend plný soutěží

Berušky

Světlušky

Pomněnky

Eurorebus - Večeřová Eliška,
Blahovcová Eliška, Dosadil Libor

Děti z mateřské školy na výletě v ZOO

Bovýsek, maskot projektu Ovoce a zelenina do škol, 
na návštěvě v naší škole

Eurorebus Junior - Zemanová Aneta,
Budziński Petr, Havelka Michal
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Ze základní školy
Přednášky na téma „Dospívám ….“

Družstvo veteránů se zúčastnilo hasičských
slavností v Litoměřicích, pořádaných ve tříle-
tých intervalech o víkendu  9. - 10. 6. 2017

V pátek 12. 5. proběhl na naší škole cy-
klus přednášek zaměřený ochranu zdra-
ví a pomoc při pochopení vývojových
změn i rizikových faktorů souvisejících
s obdobím tzv. puberty.

Žáci 5. ročníku si vyslechli před-
nášku na téma: „Z housenky motýlem“,
která byla hlavně zaměřena na správnou
stravu, hygienu, intimitu a vývojové
změny chlapců a dívek.

V 6. ročníku byli žáci rozděleni na
chlapce, kteří absolvovali přednášku na
téma: „Na startu mužnosti“ a dívky
„Dospívám, aneb život plný změn“. V

obou případech se žákům povídání vel-
mi líbilo a měli radost, že 8. ročník vy-
slechl přednášku na téma „Bát se či ne-
bát se …?“, která byla již zaměřena na
rizikové faktory v období dospívání (al-
kohol, drogy, náhodný sex atd.)

S lektorkou Mgr. Alenou Blažkovou,
která na naši školu jezdí už několik let,
máme velmi dobré zkušenosti, žáci si ji
oblíbili za její neformální, ale velmi pro-
fesionální přístup. Dokázala nastolit
přátelsky důvěrnou atmosféru, přiměla
žáky, aby se zamysleli a aktivně spolu-
pracovali během uvedené lekce. 

Příprava proběhla velmi zodpovědně!
Byla pečlivě provedena zkouška techni-
ky, naleštění mosazi, mědi a následně
celé koňské stříkačky. Ve čtvrtek ráno byl
odjezd posádky transportéru s vlekem pl-
ným všeho, co je třeba k překonání čtyř
dnů a tří nocí na výstavišti v
Litoměřicích. Další důležitá část družstva
veteránů se připojila v pátek. Odjezd byl
se standartním skluzem (bez sirény to ně-
kdo nedá). Dálnice skoro bez zácpy,
Praha plynule, Litoměřice na dohled.
Šofér umí, ostatní neustále „dobře radí.“
Výstaviště, parkování, příprava koňky 
a stánku k výstavě vše proběhlo na jedni-
čku. Následoval příjezd hasičů 
z Radňovsi, výměna dojmů, společné u-
bytování a těšení na nadcházející dny. 

Pátek - zahájení výstavy. Slunce ote-
vřelo nádherný den a přilákalo spoustu
návštěvníků, kamarádů, hasičů, přátel his-
torické techniky, delegací a významných
osob v čele s generálem Rybou a funkcio-
nářů HZSS a ostatních státních složek.
Večer proběhla slavnostní Floriánská mše
svatá v katedrále Sv. Štěpána.

Sobota - hlavní den. Po všeobecném
řazení techniky, koněk a sborů v deset ho-
din začal slavnostní nástup a přehlídka.
Po projevech a zdravicích projela techni-

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA, KROJOVANÁ CHASA A SBOR 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

Vás srdečně zvou na tradiční 

Svatojakubskou pouť
Program pouti:

Sobota 15.7.2017
13.00 Průvod pouťové chasy vesnicí spojený se zvaním na pouť

doprovází skupina Ladislava Prudíka

Středa 19.7.2017
17.00 Stavění máje

Pátek 21.7.2017
20.00 Pouťová zábava Pod lipami skupina METAXA

Sobota 22.7. 2017 
20.00 Pouťová zábava Pod lipami skupina Accort 

Neděle 23. 7. 2017
9.30 Slavnostní mše svatá v kostele sv. Jakuba

14.30  Svátostné požehnání v kostele sv. Jakuba
15.00  Bítýšská chasa zatančí Horáckou Špacírku a Moravskou Besedu 
Následuje odpolední program se skupinou Ladislava Prudíka 
20. 00 Pouťová zábava s Ladislavem Prudíkem. 

Zveme Vás na  

Filmové léto 2017 Kinematografu bratří Čadíků 
ve dnech 14.-17. 7. 2017.
V Osové Bítýšce Pod Lipami budete moci shlédnout tyto filmy: 
� Řachanda
� Trabantem do posledního dechu
� Teorie tygra
� Všechno nebo nic

ka, za ní koňky, na třetím místě náš pra-
por, za ním v lesku přileb a bílých unifor-
mách pochodovala naše výprava kolem
tribuny. Krásy Litoměřic jsme si vychut-
návali i v průvodu na výstaviště. Připravit
stánek, koňku a jsou zde návštěvníci. Za
stálého obdivu historické i nové techniky
podpořené sirénami z parních stříkaček
korzovala spousta lidí, se zájmem zda to
funguje, co to umí a různé i úsměvné do-
tazy. Po oba dny probíhal kulturní pro-
gram pro dospělé i pro děti a dynamické
ukázky hasičské techniky.

Po celou výstavu panovala pohodová
nálada, která by se hodila všem na hodně
dlouho. 

Vše jednou končí, v neděli bylo roz-
loučení s vystavovateli, se spoustou
přátel, nových známých, Slováků,
Poláků, Maďarů, těm jsme moc nero-
zuměli. Následovalo naložení koňky, o-
statní výbavy a krátká cesta domů -
Praha, Popovice, Želiv, Jihlava a obec
známá. Složení, úklid a je hotovo. 

Zážitky, vzpomínky, dobrá nálada
zůstává. Děkujeme všem, kdo nám po-
mohli, těm co se účastnili a věnovali svůj
volný čas dobré věci.   

Za SDH Osová Bítýška Milan Mezlík
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