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Školní besídka - společné vystoupení žáků

Ze základní školy
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Osová Bítýška

Osová Bítýška 38 530,-
Záblatí 9 270,-
Vlkov 10 987,-
Jáchymov 3 940,-
Osová 2 390,-
Skřinářov 9 899,-
Ořechov 10 073,-
Ronov 3 912,-
Celkem 89 001,-

Jménem Charity České
republiky všem dárcům 
mnohokrát děkujeme.

Tříkrálová sbírka 
2019 – farnost 
Osová Bítýška

Upozorňujeme občany na možnost
přijímání  AKTUALIT  z obecního
úřadu. Mnozí již máte zasílání aktua-
lit, hlášení apod. nastavené.  Kdo z vás
byste chtěli, aby vám aktuality chodi-
ly do vašeho e-mailu, nastavte si toto
zasílání na webové stránce obce 
v úvodu, v pravé části strany. 

Oznámení 
o rozesílání 
aktualit

Školní besídka
Tradice se mají dodržovat a kdy jindy
více než v adventním předvánočním
čase. Školní besídka Základní školy 
v Osové Bítýšce je už také v obci le-
titou tradicí. Zpočátku bývaly školní
akce tohoto typu v sokolovně, na je-
jímž místě už dnes stojí nová budova,
a tak jsme při přípravách nostalgicky
zavzpomínali, jaké zážitky jsme si
odsud tehdy odnášeli. Nyní tato před-
vánoční velká akce probíhá v Centru

kultury a sportu a připravuje se téměř
dva měsíce předem. Než začnou děti
nacvičovat, má spoustu práce třídní
učitel vystupujících žáků, který vy-
bírá a navrhuje choreografii vystou-
pení svých svěřenců. A pak už se na-
cvičuje a nacvičuje, abychom se
všichni mohli pochlubit co nejlepším
výkonem. Rok od roku také dětí v na-
ší škole přibývá, délka vystoupení se
navyšuje a s tím i přibývá diváků 

v hledišti. Proto letos program připra-
vovali žáci devátého ročníku, kteří si
užili svoje poslední vystoupení, a dě-
ti z prvního stupně. Tanečky, písni-
čky, scénky, básničky a pohádky – to
všechno mohli rodiče a přátelé školy
uvidět na letošní besídce. Děti daly
do vystoupení tělo i duši, aby svoje
blízké potěšily. Doufáme, že se nám
to povedlo.

Ekoprogram Krkonošský turista

Filmové představení Čertí brko

13. 12. 2018 navštívili naší školu lek-
toři z ekocentra Chaloupky s progra-
mem Krkonošský turista. Tato simu-
lační hra uvedla žáky devátého ro-
čníku do problematiky komplexnosti
rozvoje turisticky atraktivního regionu
prostřednictvím demokratického ko-

munitního rozhodování. Žáci v rolích 
čtyřčlenných (starosta, podnikatel 
v cestovním ruchu, hoteliér a ochranář
– pracovník národního parku) zastupi-
telstev několika krkonošských obcí
rozhodovali o jejich rozvoji. Jejich
úkolem bylo rozhodovat tak, aby našli

18. 12. 2018 žáci druhého stupně v
rámci filmového dne navštívili
CineStar Jihlava, kde měli možnost
vidět novou filmovou pohádku Čertí

brko. Příběh děti zavedl do městečka
Pytlov a místní pekelné pobočky, kde
byly hříchy obyvatel obce zapiso-
vány čertím brkem. Zbytek prozrazo-

přijatelný kompromis mezi rozvojem
turistiky, finančními zisky z pobytu tu-
ristů a úbytkem přírodních ploch a ži-
vočišných druhů. Žáci se tak seznámi-
li s problematikou KRNAPU a fungo-
váním okolních obcí.

Vánoce ve škole
Dlouho očekávané vánoční svátky
jsou za námi a my bychom se rádi po-
dělili se čtenáři Novinek, jak probíha-
lo těšení na ně u nás ve škole.
Samozřejmě již v průběhu advent-
ního času jsme zpívali vánoční písni-
čky a koledy, kreslili a malovali jsme,
co bychom rádi našli pod strome-
čkem, hovořili jsme o adventních 
a vánočních zvycích a některé jsme 
i vyzkoušeli. Vánoce prolínaly všemi
předměty, nevyhnula se jim ani mate-
matika, čeština či angličtina. Nejvíc
jsme ale očekávali poslední před-

vánoční týden, kdy probíhaly na prv-
ním stupni vánoční dílničky. Děti čtyř
ročníků se namíchaly do čtyř skupin
pomocí barevných žetonků, v úterý
ráno si je vedoucí skupin ze čtvrtého
ročníku vyzvedli v jednotlivých
třídách a vánoční maraton mohl začít.
Děti čekala hudební a taneční dílna,
výtvarná dílna, čtenářská dílna a díl-
na splněných přání. A tak si všichni
účastníci odnesli domů ozdoby na
okno, vyrobili si vánoční stromeček
na špejli, naslouchali vánočním
příběhům a dokončovali jejich děj,

zpívali méně známé vánoční písničky
a koledy, míchali vánočním pudin-
kem, aby se jim splnila tajná přání, 
a hledali vánočního pavouka pro ště-
stí. Úterní dopoledne se zaplnilo do
poslední minutky a děti se mohly do-
ma pochlubit vyrobenými ozdůbkami
i předvánočními zážitky.

O tři dny později – v pátek – si děti
užily Vánoce ve třídách, rozdaly si
dárečky a vánočně hodovaly. Rozešli
jsme se na vánoční prázdniny s přáním
šťastných a veselých Vánoc a bezúra-
zového návratu do školních lavic.

vat nebudeme. Kdo má zájem, může
se vydat do kina. Touto pohádkou
jsme se předvánočně naladili.
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Vánoční Harry Potter
Žáci druhého stupně si užili Vánoc
také společně ve třídách. Nicméně v
pátečním předvánočním dopoledni
si mohli užít také ve sportovní hale
několika hodinovou naučně-spor-

V sobotu 5. 1. probě-
hl v Osové Bítýšce
již IX. ročník
„Nohejbalového 
turnaje o pohár 
obce Osová
Bítýška“. 

Turnaje se zúčastni-
lo celkem 8 
mužstev a vyhrálo 
mužstvo s názvem
„Osová“.

Fotografie z Živého Betléma 2018

tovní akci, kterou pro své spolužáky
připravili žáci devátého ročníku. Při
přípravě celého programu se nechali
inspirovat oblíbenými filmy o Harry
Potterovi a jeho kamarádech ze Ško-

ly čar a kouzel v Bradavicích. V
soutěžích si děti vyzkoušely např.
nejen svoji zručnost „při letu“ na ko-
štěti, ale také svoji znalost „hlášek“,
které měly zařadit do jednotlivých

filmových dílů, nebo schopnost vý-
tvarně zachytit diktované předměty.
Celý program uzavřela balonková
diskotéka.

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

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 18. února 2019 od 6.30 – 15.30
místo: základní škola
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 
491 524 342, 739 999 112
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