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Osová Bítýška

Letošní pálení čarodej-
nic vyšlo na pondělí
30.4. a počasí této ven-
kovní akci opravdu
přálo. Na místním hřišti
(poprvé bez sokolovny)
se sešlo několik desítek
lidí. O občerstvení a po-
sezení bylo jako již kaž-
doročně postaráno.
Vatra byla zapálena 
v podvečer za dohledu
hasičů. Věřím,že si kaž-
dý tuto akci užil a po-
chutnal si na špe-
káčku,který k tomuto
dni neodmyslitelně pa-
tří. Velký dík patří všem,co se jakým-
koliv způsobem zapojili a pomohli 
tuto akci uskutečnit. 

Za MC Denisa Šustrová

ČARODEJNICE 2018

Ve dnech 4. a 5. dubna proběhly na
naší škole ve třídách druhého stupně
přednášky nízkoprahového centra
Ponorka. Funkcí tohoto centra je po-
skytovat zázemí, pomoc a podporu
nejen dospívajícím, kteří se ocitli 
v nepříznivé životní situaci nebo jsou
jí ohrožení, ale svou činností působit
také preventivně u nejohroženějších
věkových skupin, což jsou právě žáci
druhého stupně. 

Pro žáky jsme vybrali tři typy
přednášek. 

Žáci 6. a 9. třída byli seznámeni 
s problematikou virtuálního světa, 
s klady a zápory, které vyplývají z vy-
užívání multimediálních zařízení.
Součástí těchto přednášek byla také
hra a diskuse o bezpečném využívání
internetu, o rizicích a následcích po-

Přednášky centra Ponorka
hybu na internetu i hrání počítačo-
vých her a konkrétní návod, jak si za-
jistit větší bezpečí na sociálních
sítích.

Přednáška nazvaná „Dvě strany
jedné mince“ byla zaměřena na pro-
hlubování znalostí o rizicích užívání
legálních i nelegálních drog, o ná-
sledcích a životních ztrátách v dů-
sledku jejich užívání. Děti dostaly
návod, jak drogy odmítat.

Posledním tématem letošního cyk-
lu přednášek byly partnerské a kama-
rádské vztahy, co všechno ke vzta-
hům patří, trestní a sexuální zod-
povědnost. Součástí přednášky pro
žáky 8. třídy bylo vytvoření osob-
nostního a hodnotového žebříčku,
posilování tolerance a empatie, zdů-
raznění individuality jedince. 

Dne 2. 5. 2018 navštívili žáci 7. a 8.
ročníku brněnské Divadlo Radost.
Na programu tentokrát bylo divadel-
ní zpracování klasického díla české
literatury - Kytice K. J. Erbena. 

Žáci viděli přibližně 90 minut za-
jímavého pojetí, kdy autoři úspěšně
zkombinovali slovo, scénický obraz,
písně a „ živou“ hudbu s loutkohe-
rectvím. Centrem zájmu brněnských
autorů se staly Erbenovy balady

„…a tělíčko bez hlavy…“
Kytice, Vodník, Vrba, Zlatý kolovrat
a Svatební košile, tedy příběhy, ve
kterých se člověk setkává s působe-
ním tajemných sila a bytostí. 

Tato inscenace snad napomohla
dnešním mladým čtenářům překonat
pomyslnou bariéru povinné četby 
a seznámit se a snad i hlouběji pro-
niknout do nejoblíbenějšího díla 
19. století.

Dne 20. 4. 2018 nás navštívila paní
Bc. Jana Lacinová, ředitelka organi-
zace Popálky o. p. s. Tato organizace
se zabývá primární prevencí popále-
nin, věnuje se i pomoci popáleným
dětem a jejich rodinným příslu-
šníkům. 

Do aktivit, které žákům hravou
formou přiblížily problematiku po-

Prevence popálenin
pálenin, jejich prevenci a první po-
moc, se vyjma prvňáčků zapojily
všechny třídy prvního stupně.

Díky této osvětě se do povědomí
našich žáků dostaly nové informace
týkající se nejenom problematiky po-
pálenin jako takových, ale především
způsobu jejich předcházení.

V uplynulém měsíci jsme se se spolu-
žáky ze 7. ročníku zúčastnili velice
zajímavého výletu do Rakouska, kde
má Osová Bítýška svoje partnerské
městečko.

Odjížděli jsme v 5.30 hodin a do
rakouského Schweiggers jsme dora-
zili kolem 8. 30 hodin. Nejdříve jsme
zhlédli muzikál o pirátech, který na-
zkoušeli žáci místní základní školy a
žáci osmiletého gymnázia z Blanska.
Po skončení muzikálu, jenž byl celý v
němčině, a po krátké procházce po

Výlet do Rakouska
Schweiggers jsme navštívili dvě
místní muzea: Muzeum brambor 
a Muzeum obce, v nichž nás průvod-
ci seznámili s historií obce od počát-
ku do dneška a s  historií pěstování
brambor v obci i v širokém okolí.

Poté, co jsme muzea prošli, pře-
místili jsme se do vedlejší vesnice na
oběd. K obědu nám naservírovali
vývar a masové karbanátky s bram-
borovou kaší. 

Následovala prohlídka základní
školy, kde jsme se rozdělili na 3 sku-

Krásný den, na který se děti dlouho
těšily, začal písničkou na přivítanou.
Byla o moři a u moře jsme ještě chvíli
zůstali. Říkanka na procvičení prstů
byla o tom, jak se dvě lodě potkaly.
Následovalo lovení perliček se slabi-
kami. Děti z mateřské školy se
proměnily v potápěče a vylovené
„perličky“ nosily školákům a ti slabi-
ky přepisovali do sešitů.

Žáci 1. třídy umí také velmi pěkně
číst. Poslechli jsme si příběh ze slabi-
káře – jak tatínek vařil.

Při společné hře Na řemesla všech-
ny děti pěkně spolupracovaly. 

Návštěva v 1. třídě 
středa 11. 4. 2018

V závěru vyučovací hodiny si děti
vyměnily dárečky. V mateřské škole
jsme společně připravili záložky se
včeličkou a od školáků si menší ka-
marádi odnášeli pěkně napsané po-
zdravy s motýlky. Také jsme si odne-
sli tip na pěknou hru:

„My jsme malí řemeslníci,
tancujeme ve dne v noci.
Moje řemeslo začíná na hlásku…
a končí na…“
Škoda, že čas ve škole tak rychle

utekl. Předškoláci už se moc těší na
další cestu do školy, tentokrát k zápi-
su do první třídy.

Tak jako každý rok, tak i letos jsme se
sešli na místním fotbalovém hřišti, 
abychom dne 30.4.2018 upálili čaro-
dějnici.Tuto akci už po několik let za-

jišťuje SK Osová Bítýška s Mateř-
ským centrem a SDH. 

Na upálení čarodějnice se opět se-
šlo hodně spoluobčanů, se svými rato-

lestmi. Byl to velice příjemný večer.
Bylo možno si opéct špekáček a za-
koupit také nějaké občerstvení.  

Aleš Svoboda
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Výlet do
Rakouska

Den Země si připomínáme ve třídách každý rok. Třeťáci letos zakončili povídání 
o tomto svátku naší planety vycházkou do lesa Zlámanec, kde jsme navštívili eko-
farmu pana Stránského. Vstup nám umožnil pan Doležal a popovídal o zvířatech,
která chovají. Děti se dověděly spoustu zajímavých informací, pohladily si krávy 
a býčky, které mohly i krmit. Hezké počasí podpořilo výuku
mimo školní prostory a děti se vracely do školy spokojené 
a obohacené novými znalostmi. Tímto také děkujeme panu
Doležalovi za čas, který s námi strávil, a za pěkné povídání.

Den Země

Asi není školák, který by neznal
Pipi, dlouhou punčochu. O to víc
jsme se těšili na představení divadla
Radost, které jsme navštívili na za-
čátku měsíce května. Zabrali jsme
skoro celé divadlo, protože z naší
školy odjelo v tomto slunečném ránu
sedm tříd. Pohodlně jsme se vešli do

Byli jsme v divadle
tří autobusů a hurá k Brnu. Herci di-
vadla Radost nás potěšili několika
příběhy z knížky Astrid Lindgrenové
a ztvárnili ty nejzajímavější.  Každý
- od prvňáčků po žáky čtvrtého ro-
čníku - si z představení odnesl pár
pěkných zážitků. Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

- Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) – nepoškozené 
s fungujícími zipy

- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené, 
- Záclony, závěsy – nepoškozené
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici 
- Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
- Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
- Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
- Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
- Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
- Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
- nábytek
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční dne 6. června 2018
čas: 6.30 – 15.30
místo: základní škola

Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 491 524 342, 739 999 112

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.cz,
www.facebook.com/broumovdiakonie

piny, z nichž jedna si zahrála zápas
proti místním žačkám, druhá se obo-
hatila několika dalšími vědomostmi o
programování a robotice a třetí  se
rozpohybovala při akčních hrách. Po
půl hodině se všechny skupiny pro-
střídaly. 

Před odjezdem byla pořízena foto-
grafie na rozloučenou a my jsme do-
stali malou svačinu na cestu domů. V
19.30 hodin jsme se spokojeni a ve
zdraví vrátili do Osové Bítýšky a ka-
ždý se rozešel domů. 

Žáci 8. třídy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA AKCI
„FOTBALOVÝ A TENISOVÝ
AREÁL, OBJ. „A“
Dne 25.dubna letošního roku proběhlo výběrové řízení na
akci  „Fotbalový a tenisový areál, obj. „A“. Do výbě-
rového řízení se přihlásily tyto firmy:
- Hrušecká stavební spol. s r.o., se sídlem U zbrojnice

588, 691 56 Hrušky, IČO: 255 85 142
- VAŠSTAV, s.r.o., se sídlem Staňkova 103/18, Ponava,

602 00 Brno, IČO: 469 64 541
- TOMIreko, s.r.o., se sídlem Třebíč, Karlovo nám. 48,

PSČ 67401, IČO: 283 59 216

Vítězem se stala firma VAŠSTAV, s.r.o., se sídlem
Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno, IČO: 469 64 541
s nejnižší nabídkovou cenou, a to 16 754 964,- Kč bez
DPH. S vítěznou firmou byla uzavřena smlouva a byly
zahájeny stavební práce.
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