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Ze základní školy

Osová Bítýška a osada Osová
Obecní úřad Osová Bítýška 3, 594 53, tel.: 566 536 716, mail: info@osovabityska.cz, web: www.osovabityska.cz

Jak dlouho chladit popáleninu? 

Halloween 

Co je popálenina druhého stupně? Jaká
vzdálenost je bezpečná pro přiblížení 
k „drátům na zem spadlým?“ Proč
nelézt na odstavené vagony? 

Na tyto a mnoho dalších otázek,
které se týkají tématu popálenin, se žáci
druhého stupně naší školy dozvěděli
odpovědi na besedě konané 13. a 20.
10. 2017. V průběhu dvouhodinové
přednášky dostali velmi přesné 

a vhodně podané informace o vzniku 
a rozdělení popálenin, o první pomoci
popáleným, pobytu v nemocnici a třeba
také rehabilitaci a následné péči o po-
páleniny. 

Vše bylo doplněno o osobní zážitky
paní lektorky, která sama zažila popále-
ninu šedesáti procent těla způsobenou
velmi vysokým napětím při přiblížení 
k vlakové troleji. 

Na prvním stupni naší školy jsme
1. listopadu společně oslavili
svátek Halloween celodenním te-
matickým vyučováním. Žáci měli
možnost přijít do školy v hallowe-
enském kostýmu, proto se to ve
třídách od samého rána hemžilo
čarodějnicemi, duchy, kostlivci 
a upíry. Všechny záhadné bytosti
se s velkým nadšením vrhly do pl-

nění připravených úkolů a to ve
skupinkách i samostatně. Zajímavé
aktivity se prolínaly celým vyučo-
váním, plnili jsme úkoly v pracov-
ních listech, vytvářeli tematické
výrobky a dozvěděli jsme se mno-
ho zajímavých informací o tomto
anglosaskému svátku. Celý den
jsme si náležitě užili. 
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Informace pro občany

Na ulici Kozí naproti Hrbkovým je 
umístěn KONTEJNER NA POU-
ŽITÝ OLEJ z domácností, tj. olej 
z pečení, smažení či fritování.
Použitý olej slejte do PET lahví,
které pevně uzavřete a po té ho mů-
žete vložit do kontejneru.

Divadlo Radost
Dne 31. 10. navštívili žáci 1.–3. ročníku
divadelní představení Mach a Šebesto-
vá. Děti se přenesly do příběhu a do-
brodružství s utrženým sluchátkem. 
A že bylo představení velmi vydařené,
o tom svědčila jejich pozornost a dlou-
hý potlesk na závěr.

ŽIVÝ BETLÉM
Osová Bítýška 24.12.2017 ve 14 hod.

pod věží kostela sv. Jakuba
Ronov 26.12.2017 v 11.hod

u kaple sv. Antonína

Bohoslužby o Vánocích 2017 
ve farnosti Osová Bítýška
24. prosinec 2017
ŠTĚDRÝ DEN  
14.00 Živý betlém v Osové Bítýšce
20.30 mše svatá – Ronov
20.30 mše svatá – Březí
22.00 mše svatá – Osová Bítýška
24.00 mše svatá – Křižanov

25. prosinec 2017
NAROZENÍ PÁNĚ 
1. svátek vánoční

8.00 mše svatá – Březí 
09.30 mše svatá – Osová Bítýška
11.00 mše svatá – Ronov 

26. prosinec 2017
SV. ŠTĚPÁN – 2. svátek vánoční

8.00 mše svatá – Březí 
09.30 mše svatá – Osová Bítýška
10.00 mše svatá – Ronov
11.00 Živý betlém na Ronově

31. prosinec 2017
SILVESTR – SVATÉ RODINY

8.00 mše svatá – Březí 
09.30 mše svatá – Osová Bítýška
11.00 mše svatá – Ronov

1. leden 2017
MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

8.00 mše svatá – Březí 
09.30 mše svatá – Osová Bítýška
11.00 mše svatá – Ronov

který se bude konat 
v  sobotu 2. 12. 2017 
od 16.45 v Osové Bítýšce

Program:
17.00 OHŇOVÁ SHOW 

pod ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

Průvod světýlek

Rozsvícení stromu u obecního úřadu do-
provázené přáním a adventními písněmi

Tradiční teplé občerstvení u ZŠ

18.00 OHŇOSTROJ 
U ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Srdečně zveme všechny skalní i nové příznivce na tradiční

"Adventní průvod světýlek"
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