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Čtvrťáci na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí
I v letošním školním roce se žáci 4. třídy zúčastnili programu: Dopravní výchova.  
V první teoretické části, která se konala 4. dubna 2017, se žáci seznámili s dopravními
předpisy pro chodce a cyklisty. Dále si zopakovali značky, povinnou výbavu kola 
a správné i nesprávné chování na komunikacích.

V úterý 11. dubna 2017 se
čtvrťáci vydali na dopravní hři-
ště do Velkého Meziříčí, aby si
v praxi vyzkoušeli, jak se 
správně pohybovat v silničním
provozu. Na začátku se ještě
krátce opakovalo vše, co by
žáci měli znát. Po té si konečně
na hřišti zahráli na cyklisty 
a účastníky silničního provozu.
Na závěr žáci absolvovali krát-
ký test znalostí a odvezli si
osvědčení o své zdatnosti –
průkaz cyklisty.

Druhé místo v okresním kole vědomostní
soutěže Všeználek
Po vítězství v obvodním kole ve Velkém Meziříčí obsadili žáci pátého ročníku vyni-
kající druhé místo v okresním kole. Z naší školy nás reprezentovali opět;  Petr

Budziński, Daniela Jašová, Matěj
Řezníček a Alžběta Stránská.

Soutěž je určena pro žáky 5. tříd
ZŠ a je zaměřena na všeobecné zna-
losti dětí z oblasti přírodních věd, lite-
ratury, historie, hudby, sportu a je do-
plněna otázkami, které se týkají zna-
lostí o kraji Vysočina a logickými 
a sportovními mezihrami. Důraz je
kladen na všeobecný přehled dětí 
a týmovou práci.

Všem žákům srdečně gratulujeme
a kromě pochvaly ředitele školy zís-
kají žáci na konci roku i hmotné 
ocenění svého vynikajícího výsledku.

Zápis do 1. ročníku
Dne 20. dubna se konal zápis dětí do 1. třídy. Dveře naší školy se tak otevřely
všem budoucím prvňáčkům. Každého předškoláčka přivítala paní učitelka a ka-
ždého z nich poté čekala cesta plná úkolů. A jak jinak než „Z pohádky do pohád-
ky“. Trpaslík z pohádky o Sněhurce doprovázel budoucí školáky na jednotlivá
stanoviště. V této pohádce si děti prověřily své dovednosti v pozorování rozdílů 
a v počítání trpaslíků, v pohádce O veliké řepě předvedly vytleskávání dle slabik.
Správně nazdobit hrníček z pohádky Hrnečku, vař? To byla pro šikovného pře-
dškoláka hračka. Nakonec každý zazpíval liškám z pohádky O Budulínkovi pís-
ničku. To aby zachránil Budulínka z liščí nory. Budoucí školák se na závěr před-
stavil i panu řediteli, to když byla zajištěna administrativní stránka zápisu. I když
byla zpočátku u některých dětí patrna zdráhavost z neznámého a komunikativní
nejistota, díky příjemnému prostředí a podpory ze strany zkušených pedagogů od-
cházel každý předškoláček s úsměvem na tváři. To proto, že s malou dopomocí
byl každý úspěšný a každý byl také pochválen. Z jednotlivých stanovišť si odne-
sl budoucí školák drobné dárky, které mu budou sloužit při nástupu do první třídy.
A jak jsme se dozvěděli při zápisu, všichni budoucí žáčci už se na nástup do ško-
ly moc těší. 

K zápisu se dostavilo 15 dětí z Osové Bítýšky, 5 z Ořechova, 1 z Ronova, 8 
z Vlkova, 2 ze Záblatí, 1 z Heřmanova, 1 z Moravce, 1 z Jindřichova, 1 z Radňovsi,
2 z Heřmanova, 2 ze Skřinářova, 1 z Velké Bíteše, 1 z Kadolce, 1 z Ludvíkova.

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny dvě první třídy. V současné době se
jeví, že do školy by mělo nastoupit 34 dětí. Konečný počet budoucích žáků prvního
ročníku však bude znám až po řádném uzavření žádostí o odklad či o přijetí. 

Všem budoucím prvňáčkům přejeme úspěšný start v 1. třídě a radost z poznání
během celé školní docházky do Základní školy v Osové Bítýšce. 

Pálení čarodějnic připadlo letos na
neděli 30.4.2017.  Počasí nám
přálo, nebylo sice velké teplo, ale
hlavně, že nepršelo. Vatra byla za-
pálena po 19. hodině za dohledu
místních hasičů. Na vrcholu hro-
mady měla své místo krásná Ča-
rodějnice, kterou vytvořily ma-
minky z Mateřského centra (díky
holky - opravdu se povedla).
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv
způsobem pomohli. Věřím, že
jsme si tuto společnou akci užili
všichni - malí i velcí. 

Za MC Denisa Dvořáčková 

Exkurze
Ačkoli dubnové počasí bývá vrtkavé, v den exkurze, kterou absolvovali žáci 2., 3. 
a 4. ročníku, vysvitlo sluníčko. Ráno děti odvezly autobusy (sponzorský dar pana
Klimenta) do Velké Bíteše. Žáci, rozdělení na poloviny, navštívili cukrárnu u Zdubů
a základnu profesionálních hasičů. 

V cukrárně se dozvěděli, jak se vyrábí ručně zpracovávaná zmrzlina, zhlédli výrobu
trubiček a větrníků a samozřejmě nechyběla ochutnávka zmrzliny i výborného věnečku.
Hasiči připravili dětem prohlídku hasičského auta, vysvětlili jim, jak probíhá výjezd k
požáru nebo k nehodě. Děti měly možnost se nasoukat do obleku, který se používá při
odchytu včelího roje, a prohlédly si prostory, které hasiči využívají ke zlepšování fyzické
kondice i k odpočinku. Vyzkoušely  si i nošení „raněných“ spolužáků na nosítkách. Na
závěr obdržely omalovánku hasičského auta a drobnou sladkost. Cílem exkurze bylo,
aby děti poznaly některé oblasti z práce dospělých a za to, že si z exkurze odnesly i spou-
stu jiných zážitků, patří dík hasičům i paní vedoucí a zaměstnancům cukrárny.

Předvelikonoční radosti
Veselé velikonoční svátky  - hlásaly pohlednice. Také žákům  1. – 4. ročníku jsme se
snažili zpříjemnit čekání na ně dnem laděným do zelena i do vesela a velikonočními
dílnami, kde se děti dozvěděly o velikonočních tradicích méně známé skutečnosti od
kamarádů z Chaloupky na vršku, vyrobily si velikonoční věneček, naučily se veliko-
noční říkanky a došlo také na vaření velikonoční pomazánky. Všechny postřehy pak
zúročily ve „vajíčkovém testu“, kdy měly vybírat, co se na cestě za velikonočním po-
znáním dozvěděly. Náhodné vytvoření skupin žáků z různých tříd se opět osvědčilo,
velcí pomáhali malým a zodpovědnost za úspěch skupiny měli všichni. A pak už hu-
rá na velikonoční prázdniny.

Den Země a čarodějnice?
Zjistili jsme, že v časové nouzi lze spojit čarodějnickou pohádkou o čarodějnici

Zeměmůře, která nechtěla lidem škodit, ale naopak jim pomáhala s ochranou celé
přírody. Děti z druhého ročníku se prošly pohádkou i vyučovacími předměty – lušti-
ly matematickou tajenku, vyrobily si čarodějnici Zeměmůru, doplňovaly věty, četly,
luštily osmisměrky… A dopoledne jim uteklo jako voda.

Hádanky s pohádkou
Žáci druhého ročníku si připravili pro své malé kamarády z mateřské školy pohádkové
hádanky. Představovali postavy z pohádek hádankovými větami a děti ze školky
hádaly postavu i pohádku, do které postavička patří. Děti byly na obou stranách moc
šikovné, hádání se jim líbilo a ve zbytku času stráveného v mateřské škole si žáci 2.
ročníku pohráli s hračkami, na které už skoro zapomněli.

Mateřinka na koncertě
Již v listopadu 2016 nás pan ředitel pozval do ZUŠ ve Velké Bíteši na koncert. 
Věděli jsme, na co se můžeme těšit, protože jsme mezi pozvanými hosty již po něko-
likáté. V koncertní síni se nám představilo mnoho hudebních nástrojů a na všechny
hráli žáci této školy. Housle, klavír, trumpeta, kytara, flétna, klarinet, ale i bicí děti nad-
chly a udržely děti v klidu a pozornosti. 

Celý program provázela mochomůrka, která vyprávěla o tom, jak čarodějnice za-
čarovala víly. Všechny nástroje a písničky však svými tóny víly vysvobodily – vše 
dobře dopadlo, protože v pohádkách to tak bývá. 

Děkujeme za pěkný zážitek žákům i učitelům ZUŠ ve Velké Bíteši.

2. místo v okresním kole Všeználek; 
Matěj Řezníček, Daniela Jašová, Alžběta
Stránská, Petr Budziňski

Čarodějnice v Osové Bítýšce
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Žáci školy na návštěvě v MŠ
Na pátek 21. dubna se všechny děti z naší školky těšily. 
Těšily se na kamarády i sourozence z 2. třídy ZŠ, kteří nám slíbili návštěvu a spoustu
hádanek. Byly samé pohádkové a bylo jich opravdu hodně. Některé lehčí, některé tro-
šku těžší. Školáci si procvičili čtení, školkové děti zase potrénovaly pozornost a sous-
tředění. Společně jsme všechno zvládli.

„Máme ještě chvíli čas, můžete si hrát, v které třídě chcete“ dovolila paní učitelka.
„Hurá, návrat do starých dobrých časů“ – poznamenalo několik školáků. Tak to o-

pravdu potěší. 
Školáci si půlhodinku hraní maximálně užili. Děkujeme paní učitelce Holubářové

i všem druhákům za návštěvu s hádankami a zase někdy ahoj ve školce.

Nech brouka žít…
…je velmi příhodný název pro dopolední ekologický program Ekocentra na Balinách,
kterého se 27. 4. 2017 zúčastnili žáci 6. a 7. ročníku.  

V průběhu necelých čtyř hodin dostali žáci nejen formou přednášek, ale především
díky názorným ukázkám, hrám, dominu a živým zástupcům nepřeberné množství in-
formací o životě, rozmnožování i stádiích hmyzu, o jeho možných nalezištích, přiro-
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Koncert v parku Gustava Mahlera
Český rozhlas Region bude vysílat
živě z Letního kina z tradiční akce pro
veřejnost

JIHLAVA -  Promenádní koncert
Hudby Hradní stráže a Policie České re-
publiky určený pro širokou veřejnost 
a zajímavá prezentace všech složek inte-
grovaného záchranného systému našeho
kraje s názvem Bezpečný život na
Vysočině – to jsou dvě akce Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina, které
se budou konat v Jihlavě v červnu u
příležitosti Dne Policie České republiky. 

Všechny milovníky hudby potěší
promenádní koncert Hudby Hradní
stráže a Policie České republiky, který se
uskuteční ve čtvrtek 15. června 2017 od
14.30 hodin v Parku Gustava Mahlera
na ulici Benešova v Jihlavě. Záštitu nad
koncertem převzali hejtman Kraje
Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a pri-
mátor statutárního města Jihlavy
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek. Vstup na
koncert je pro všechny zdarma. 

Hudba Hradní stráže a Policie České
republiky je velké hudební těleso, které
déle než sedmdesát let vysoce profesio-
nálně reprezentuje českou hudební kul-
turu, a to nejen doma, ale i v zahraničí.
Svým vznikem v roce 1945 orchestr na-
vázal na bohatou tradici vojenských, po-
licejních i četnických hudeb z období
první československé republiky.

V rámci koncertu v Jihlavě zazní ne-
jen slavné světové melodie z policejních
a kriminálních filmů a seriálů, ale poslu-
chači se mohou těšit na některé populár-
ní melodie od známých českých i světo-
vých autorů.

Krajské ředitelství policie kraje
Vysočina připravilo na červen pro veřej-
nost u příležitosti oslav Dne Policie
České republiky také preventivní a pre-
zentační akci. Akce nese název
Bezpečný život na Vysočině a uskuteční

se ve středu 21. června 2017 době od
9.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hodin 
v areálu letního kina v Jihlavě.

Na dopolední části programu, která
odstartuje v 9.00 hodin a je určena pro
děti mateřských, základních a středních
škol celého kraje, se představí všechny
složky integrovaného záchranného sys-
tému Kraje Vysočina a další partneři –
BESIP, Zdravotní pojišťovna
Ministerstva vnitra České republiky,
Sportovní akademie Jihlava, Městská
policie Jihlava, Armáda České republiky
a další subjekty. Letošní akce bude 
v mnohém mimořádná – mediální part-
ner - Český rozhlas Region - bude přímo
z Letního kina po celé dopoledne živě
vysílat. Návštěvníci se mohou dopoled-
ne těšit na zajímavé a akční ukázky po-
licejních zákroků, na představení mo-
derní policejní techniky, výstroj a výzb-
roj moderního bezpečnostního sboru.
Chybět nebudou ani společné ukázky
činnosti profesionálních hasičů i zdra-
votníků, stejně jako stacionární ukázky
dalších partnerů akce. Po celé dopoledne
se návštěvníci mohou těšit na pestrý do-
provodný program – skákací hrad, ma-
lování na obličej a různé soutěže 
o drobné ceny. 

Součástí letošní preventivní akce bu-
de Olympijský běh 2017, který v tento
den proběhne v celé České republice. Po
ukončení dynamických ukázek v 11.00
hodin odstartuje přímo v areálu Letního
kina Olympijský běh pro školy. Kolem
poledne se počítá se slavnostním vy-
hlášením jeho výsledků.

Záštitu nad akcí převzali hejtman
Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek 
a primátor statutárního města Jihlavy
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek.

Krajské ředitelství policie kraje 
Vysočina, JUDr. Dana Čírtková

vedoucí oddělení – tisková mluvčí

Pomněnky 
- 3. místo

Berušky - 1. místo

Dne 13. 5. 2017 se
děvčata v tanci s
pompony zúčastnila
soutěže o Májovou
korunku v Jemnici.
Celá soutěž pro-
bíhala ve venkov-
ním areálu, a i když
nás počasí během
dne několikrát ne-
mile překvapilo, dě-
včata ukázala svoje
odhodlání i bojov-
nost a vytancovala
krásné umístění. Do
Osové Bítýšky jsme
tak přivezli nejen
medaile, poháry 
a diplomy, ale i dob-
rou náladu. Beruš-
kám k 1. místu,
Světluškám k 2. mí-
stu a Pomněnkám 
k 3. místu gratuluje-
me, děkujeme za
vzornou reprezenta-
ci a přejeme mnoho 
dalších úspěchů.

MŠ na návštěvě v knihovněNávštěva druháků v mateřské škole

Světlušky - 2. místo

zených nepřátelích a také o jejich ochraně. 
Na tento blok navazovala praktická část, ve které žáci společnými silami vyrobili

dva unikátní hmyzí hotely do našeho školního arboreta. Závěrečnou tečkou bylo vy-
hledávání a identifikování hmyzu přímo v jeho přirozeném prostředí- ve venkovních
prostorách statku ekocentra.

Děvčata ze ZŠ a MŠ Osová Bítýška 
v soutěži o Májovou korunku
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