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Osová Bítýška a místní
část Osová

Ze základní školy

Osová Bítýška získala ocenění 
v soutěži "Rok života v obcích
Kraje Vysočina"
Dne 26. 5. 2021 proběhlo na Krajském
úřadě Kraje Vysočina za účasti vyhla-
šovatelů soutěže ROK ŽIVOTA 
V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA
slavnostní vyhlášení výsledků a pře-
dání cen vítězům. Obec Osová Bítýška
získala 2. místo v kategorii Cena veřej-
nosti. Jako odměnu za umístění v sou-
těži převzala paní starostka skleněnou

Ukázka hasičské techniky 
ve školní družině
Ve středu odpoledne přijeli na hřiště

k základní škole hasiči z SDH Osová
Bítýška, aby dětem ukázali a představi-

li vybavení jejich hasičského vozu. 
Žáci školní družiny mohli nejen obdi-
vovat vybavení vozu, ale také si mohli
sednout za volant, či vyzkoušet hasičs-
kou výzbroj a stříkáni z hasičské proud-
nice na terč. Na závěr jim i majáček za-
houkal. 

Důležitou součástí také byly infor-
mace, jak správně nahlásit požár a jak
se chovat v situaci, když se stanou
svědkem dopravní nehody. Celá akce
žákům přiblížila činnost hasičů a děti
měly obrovskou radost, že si mohly dů-
kladně prohlédnout a osahat hasičskou
techniku. 

Moc děkujeme hasičům z Osové
Bítýšky za krásnou ukázku a představe-
ní jejich práce, velice si vážíme toho, že
obětovali svůj volný čas, který věnova-
li dětem z naší školy.

„Na světě nejsi sám“ a „Adam a Eva“
Na konci května a na začátku června

absolvovali žáci 5. a 6. ročníku
výchovně vzdělávací besedu, která by-
la součástí preventivního programu. 5.
ročník se zúčastnil bloku s názvem "Na
světě nejsi sám" a 6. ročník měl za té-
ma "Adam a Eva, aneb nejsme stejní." 

Obsahem obou besed bylo pomoci
dětem pochopit, že jejich život a život
ostatních je jedinečný a že je třeba si jej
chránit. Další zaměření bylo na
vzájemnou pomoc a vztahy mezi vrs-
tevníky, zdravé sebevědomí, zvládání

sošku anděla a finanční dar obci ve
výši 40 000 Kč.

Rádi bychom touto cestou poděko-
vali všem, kteří se podíleli na hlaso-
vání a v soutěži obec jakkoliv aktivně
podporovali. Vážíme si Vaší spolup-
ráce a zároveň věříme, že i v budoucnu
najdeme společnou „sílu“ v dalších po-
dobných projektech. 

Pohádkový den dětí 
SDH Osová Bítýška a Komunitní cent-
rum Osová Bítýška se rozhodly spojit
své síly a udělat dětem 5. 6. 2021 krásný
„Pohádkový den dětí“. Během akce si
děti pomalovaly 36 kg bílých kamínků,
zacvičily si, namlsaly se, zatancovaly na
diskotéce a to všechno zajedly špe-
káčkem od firmy Uzenářství a lahůdky
Sláma, které si opekly nad ohněm.
Vyvrcholením pohádkového odpoledne
byla tombola. 

Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli, 

a také těm, kteří poskytli dárky do tom-
boly: Kláře Kulíkové za ručně malované
skleničky, firmě EFKO karton s. r. o.
Nové Veselí, obci Osová Bítýška 
a Kristýně Vukadinovičové, která ušila
krásného medvěda pro děti. Děkujeme
také panu Balášovi z Velké Bíteše, který
nám na tuto akci poskytl limonády, pivo
a vše potřebné k tomu, aby mohli všich-
ni pravidelně doplňovat pitný režim. 

Doufáme, že se dětem i rodičům po-
hádkový den líbil alespoň tak, jak se
nám líbilo s nimi. 

Komunitní centrum v Osové Bítýšce připravilo keškovou Pirátskou cestu pro děti.
Cesta měla dva okruhy – kratší v délce 1 km a delší, který měl přibližně 5 km.

Všichni zúčastnění piráti si vyzvedli u obecního úřadu mapu, podle které se pak
celou cestu řídili. V průběhu cesty na místech označených vlajkou sbírali a vym-
ěňovali kešky, nebo části map k pokladu. Podle mapy, již si na závěr poskládali, na-
šli pirátské žetonky a ty si v závěru na obecním
úřadu vyměnili za poklad.

Cesty se zúčastnily nejen děti z blízkého 
i vzdálenějšího okolí, ale také žáci ze školní dru-
žiny základní školy v Oso-vé Bítýšce. Jsme rády,
že všichni piráti dodržovali pravidla hry a vym-
ěňovali poctivě hračku za hračku. 

Na závěr bychom chtěly poděkovat firmě EF-
KO karton s.r.o. Nové Veselí za hračky, ze kte-
rých byl vytvořen pirátský poklad.  Také velké
díky všem, kteří přispěli k plynulému chodu ak-
ce. Doufáme, že jste si užili hledací procházku
po Osové Bítýšce ve sluneč-ném počasí. 

Za Komunitní centrum Kamila Ráčková, 
Kristýna Vukadinovičová, Naďa Holubíková. 

V Osové ze starého přívěsného vozíku vytvořili dobrého pomocníka pro úklid v obci

Pirátská cesta 
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Ochutnávka vín u 3Bobulí
Během promítání letní komedie 3Bobule budete mít možnost ochutnat víno
přímo z vinic, kde se film natáčel. Víno se bude prodávat do zálohovaných
brandových skleniček. 

emocí, fyzické změny v dospívání,
zdravý životní styl a ochranu životního
prostředí. Velké poděkování patří paní
lektorce, která ve třídě vždy navodila
velmi příjemnou atmosféru.

Třeťáci – KUTILOVÉ
V rámci podpory polytechnické

výchovy na naší škole se žáci 3.
roč-níku zapojili do aktivity s náz-
vem KUTILOVÉ, která nám byla
nabídnuta v rámci projektu "MAP
II rozvoje vzdělávání v ORP Velké
Meziříčí". Úkolem dětí bylo vytvo-
řit libovolný výrobek ze dřeva s
možností využití dalších přírodních
materiálů. 

Třeťáci se pustili do tvorby ves-
ničky Maxíkov, kterou vybudovali
pro našeho plyšového kamaráda je-

žečka Maxíka – maskota naší třídy.
Nápaditost, kreativita, snaha a v nepo-
slední řadě šikovnost dětí si zaslouží
velkou pochvalu. Naše ,,dílko“ mohou
zájemci vidět na výstavě, která nyní
probíhá v Jupiter Clubu Velké Meziříčí,
a my  doufáme, že se všem bude líbit.
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