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Osová Bítýška
Vynikající úspěch v dopravní soutěži

Jakmile začne plánování sportovního
dne, který připravují deváťáci pro
žáky z prvního stupně a děti z mate-
řské školy, znamená to, že se školní
rok chýlí ke konci a prázdniny jsou
téměř na dosah. Ten letošní se odvíjel
v duchu cest do vesmíru. Na stanovi-
štích děti plnily kos-
mické úkoly od výcviku
kosmonautů po vesmírná
putování, kde se setkaly 
s planetami, vesmírnou
příšerou i záhadnou čer-
nou dírou. Cestovaly po-
slepu mléčnou dráhou 
a podílely se i na čištění
raketoplánu. Za každý
splněný úkol dostali
účastníci vesmírného
zájezdu tematický žeton
a ve vesmírném super-
marketu si zakoupili
podle vlastního výběru a

Sportovní dopoledne
počtu nasbíraných žetonků odměny za
vynaložené úsilí.

I když nám počasí příliš nepřálo 
a stanoviště byla nainstalována ve vni-
třních prostorách školy, dopoledne se
vydařilo a deváťákům patří dík za
pěkně připravené soutěžní úkoly.

Žáci základní školy letos navázali na
úspěšnou účast v předchozích ročnících
Dopravní soutěže mladých cyklistů
(dále DSMC). Vítězstvím v oblastním
kole, které se konalo ve Velkém
Meziříčí, si zástupci obou kategorií
(mladší 10- 12 let a starší 13-16let) vy-
bojovali postup do krajského kola ko-
naného 7. 6. 2018 v Moravských
Budějovicích. 

Zde obsadili v obou kategoriích opět
první místa. Vítězství určilo, že družstvo
mladších žáků ve složení Alžběta
Stránská, Veronika Burianová, Adam
Procházka a Matouš Drlíček a družstvo
starších žáků ve složení Lucie Šimková,
Denisa Holemá (která nahradila Andreu
Musilovou soutěžící v oblastním kole),
Matěj Řezníček a Libor Batelka mohou
reprezentovat naši školu a Kraj Vysočina
na celostátním finále. 

Do tohoto finále, jež se konalo 19. –
21. 6. 2018 v Brně, však musel nastoupit
další náhradník, Jan Štěpánek. V celo-
státním finále DSMC, které bylo velmi
náročné a velmi vyrovnané, obsadili na-
ši reprezentanti v mladší kategorii 9.
místo a jejich starší spolužáci krásné 5.
místo. Matouš Drlíček se stal třetím nej-
lepším cyklistou republiky ve své kate-

gorii, Matěj Řezníček a Jan Štěpánek
pak shodně obsadili 5. – 6. místo v kate-
gorii starších žáků. Všichni žáci pak
svými výkony potvrdili vysokou úroveň
znalostí a dovedností získaných v pří-
pravě na tuto velice prestižní soutěž. 

Tuto skutečnost potvrdilo i slavnostní
předávání cen žákům v naší škole, které-
ho se letos zúčastnila také Ing. Jana
Fialová, MBA, radní Kraje Vysočina pro
oblast školství, mládeže a tělovýchovy,
jež žáky ocenila věcným darem, vyzdvi-
hla jejich práci a poděkovala jim za
vzornou reprezentaci Kraje Vysočina.

Spolupráce naší školy s Krajem
Vysočina však neprobíhá pouze na úrov-
ni dopravní výchovy, ale mnohé projek-
ty zdarma jsou přínosem pro rozvoj celé
školy, např.: První pomoc do škol, sta-
vebnice ROTO či kufřík Bezpečně do
školy pro žáky prvního ročníku, či pod-
pora zájmových a sportovních aktivit
dětí a mládeže v prostorách školy. 

Dalším významným hostem slav-
nostního aktu byl ředitel BDS pan Ing.
Miloslav Kliment, jehož společnost již
dlouhá léta vstřícně přistupuje k zajišťo-
vání dopravy našich žáků na školní akce
a spolupracuje s naší školou v rámci ex-
kurzí v jeho společnosti. Ing. Miloslav

Kliment společně s paní Annou
Klimentovou a Ing. Michalem
Klimentem předali každému žákovi
hodnotné dary (značkový tablet a boha-
tý dárkový balíček). 

Úspěšné žáky odměnila také obec
Osová Bítýška, která dlouhodobě všest-
ranně podporuje rozvoj naší školy.
Starosta obce pan Josef Mach žákům
poděkoval za vzornou reprezentaci obce
a předal žákům poukaz na nákup spor-
tovních potřeb. Další dárky převzali žáci
z rukou ředitele školy Mgr. Milana

Malého, jenž ve svém poděkování při-
pomněl desítky hodin, které žáci museli
věnovat přípravě na tuto náročnou 
soutěž.

Veškeré odměny převzali žáci při
přátelském setkání ve škole. Poděkování
za přípravu žáků na dopravní soutěž a za
celoroční vedení dopravního kroužku 
i pro ostatní žáky patří Mgr. Jiřímu
Ceralovi, učiteli ZŠ Osová Bítýška, je-
hož práci ocenil nejen ředitel školy, ale i
všichni hosté.

Školní výlet pro děti z první, druhé,
třetí a čtvrté třídy jsme letos napláno-
vali na začátek června. Počasí se vy-
dařilo, a tak polovinu času strávily dě-
ti venku – na kozí farmě 
v Ratibořicích. Milá paní průvodkyně
ukázala dětem, kde kozy bydlí, vy-
světlila, jak se o zvířata pečuje. Kozy
ochotně předvedly, jak probíhá dojení
i návrat do kozích chlívků či na zele-
nou pastvinu. Děti ochutnaly výrobky
z kozího mléka a mohly si zakoupit
vyráběné produkty podle vlastního
výběru. Zahradu a venkovní prostory

Školní výlet
farmy děti využili ke spořádání svačin,
odpočinku a hrám. V poledne jsme
pak odjeli do střediska Alternátor 
v Třebíči, kde se žáci dozvěděli za-
jímavosti o výrobě energií, planetách
sluneční soustavy a vyřádili se na ho-
rolezecké stěně. Všechny sály jim by-
ly k dispozici a každý si našel nějakou
zajímavost. 

Unavené, ale spokojené a dobře na-
laděné děti čekali po návratu rodiče,
kteří byli hned po příjezdu zasypáni
brebentěním o dojmech a zážitcích,
které za celý den nasbíraly. 

V rámci výuky environmentální
výchovy jsme na konec školního ro-
ku (18. 6.) pro žáky 2. stupně zařadi-
li ekovýlet, který se skládal ze dvou
částí – z šestikilometrové túry nauč-
nou stezkou Balinským údolím a ze
zhlédnutí filmu „Planeta Česko“ 

Ekovýlet Balinským údolím
v kině ve Velkém Meziříčí.

Cílem této akce bylo přiblížit
žákům nejen přírodní krásy naší re-
publiky, ale především jim ukázat,
že zajímavá místa se nacházejí v na-
šem blízkém okolí.
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V rámci ekologické výchovy navštívi-
li letos žáci 3. třídy farmu v
Zašovicích, která spolupracuje s výu-
kovým střediskem v
Chaloupkách. V progra-
mu, který absolvovali,
se dozvěděli o chodu
farmy, prohlédli si
výrobnu mléčných bio-
produktů, seznámili se
se zvířecími obyvateli a
naučili se zadělávat na
chléb a stloukat máslo.
Chleba si za pomoci
lektorky programu u-
pekli jako za časů na-
šich babiček – v peci.
Všem chutnalo a něk-

Návštěva farmy v Zašovicích
teré děti přivezly svačinku i na ochut-
nání domů. Výborný recept určitě děti
vyzkoušejí i ve svých kuchyních.

V naší škole již pravidelně probíhají
přednášky lektorky Mgr. Aleny
Blažkové ze společnosti MP Education,
která poskytuje výchovně vzdělávací
programy mimo jiné také o sexu a sexu-
ální výchově. Cílem těchto přednášek je
poskytnout žákům ucelený a zároveň na
sebe tematicky navazující cyklus před-
nášek „Dospívám…“, který se věnuje
jednotlivým aspektům fyzického, psy-
chického a sociálního dozrávání při
cestě k dospělosti.

Čas proměn
V letošním školním roce proběhly

přednášky pro 5. - 9. ročník dne 20. 6.
2018. Všechny přednášky byly obsa-
hově zaměřeny na výchovu k ochraně
reprodukčního zdraví a pomoc při po-
chopení změn i rizikových faktorů sou-
visejících s obdobím tzv. puberty. 

Jejich nedílnou součástí však také by-
ly informace o rodině, o životních hodno-
tách a zdravých postojích, o zdravém
stravování i možnostech poruch příjmu
potravy, o vnímání svého těla i sebe sama. 

Během měsíce dubna se již tradičně na
naší škole pořádá den Země.

Již po několikáté ho připravily děti
z přírodovědného kroužku pro družin-
ky. Děti z kroužku zjistily, že nachys-
tat úkoly není nikterak jednoduché a
dá to spousty práce. Vše, ale zvládly a
tento den se vydařil.

Na děti z družin čekaly úkoly v po-
době třídění odpadů, poznávání rost-
lin, živočichů, luštění osmisměrek či
křížovek a celá řada jiných úkolů. Za
správně splněný úkol dostaly omalo-

Ohlédnutí za přírodovědným 
kroužkem

vánky či výukový list týkající se eko-
logie Země.

Kromě příjemné zábavy se dozvědě-
ly také mnoho zajímavých a užitečných
informací z oblasti ochrany přírody.

V přírodovědném kroužku, děti vy-
ráběly vlastní nezávadnou plastelínu,
kterou si obarvily potravinářským bar-
vivem. Z ní vytvářely různá zvířátka,
postavičky, hudebních nástrojů a při
své práci fantazií nešetřily. Ke dni ma-
minek vytvořily dárek v podobě květi-
nového aranžmá.

Prázdniny jsou již v plném proudu, ale
také během nich je potřeba, aby žáci
dávali pozor na osobní bezpečí a před-
cházeli úrazům. 

Toho jsou si vědomi nejen rodiče, ale
také učitelé naší školy, kteří proto využi-
li možnost spolupráce s VZP, jež vytvo-
řila projekt „VZPoura úrazům“. Tento
projekt je zaměřen na prevenci úrazů a
nehod u dětí a mladistvých, kteří snad
pak budou více informováni o tom, jak
úrazům a jejich následkům účinně před-
cházet. 

Projekt je realizován ve spolupráci s
hendikepovanými pracovníky VZP ČR,

„VZPoura úrazům“
kteří se snaží dětem problematiku úrazů
přiblížit, upozornit je na rizikovost urči-
tých životních situací a naučit je, jak lze
vhodnými preventivními opatřeními ta-
to rizika omezit na minimum. 

Naši školu ve dnech 21. a 22. 6. 2018
navštívili dva ambasadoři, kteří pohovo-
řili o svém úrazu a o životě s tělesným
postižením, o potřebách a možnostech
hendikepovaných lidí. Doufejme, že
svými osobními příběhy motivovali děti
prvního i druhého stupně k zodpovědně-
jšímu přístupu ke svému zdraví a zdraví
lidí v jejich okolí. 

Ve dnech 11. a 12. června jsme se ak-
tivně zapojili do opravy střechy na
místní Hasičské zbrojnici, která spo-
čívala v demontáži staré plechové kry-
tiny za účelem úspory celkových nákla-
dů za práci. Díky našim zkušenostem v
oblasti slaňovací techniky, které jsme
absolvovali v loňském roce v oblasti

Oprava Hasičské zbrojnice
Moravského krasu, jsme za pomoci le-
zeckého vybavení bezpečně provedli
odstranění stávající poškozené ple-
chové krytiny, včetně úklidu a odvozu
materiálu. 

V rámci této akce budou ještě v
následujících dnech provedeny i-
zolace části základového zdiva

Kromě "běžných" středečních set-
kání se v uplynulých dvou měsících
uskutečnily i větší akce. V květnu
se vyrazilo na první výlet. Tím byla
návštěva zábavního parku
Robinson v Jihlavě. Děti si tuto ak-
ci moc užily. 

Den dětí jsme oslavili výletem
do Velké Bíteše na zmrzlinu a dět-
ské hřiště. Do třetice se MC vypra-

Výletování MC Osová Bítýška
vilo do ZOO Jihlava za zvířátky.
Návštěva vyšla na Mezinárodní den
žiraf a zároveň první letní den.
Počasí nám přálo a akce se všem
líbila. 

V době letních prázdnin se set-
kání MC nekonají. Všem přejeme
krásné léto a v září opět na viděnou.

Za MC Denisa Šustrová

proti zemní vlhkosti.
Děkujeme všem zúčastněným hasi-

čům, Obecnímu úřadu, ale i dobrovol-
níkům, kteří nám pomohli při této akci

na letité budově Hasičské zbrojnice aby
mohla i nadále plnit svoji funkci pro
kterou byla našimi předky vybudována.

SDH Osová Bítýška
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