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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

V letošním  přijímacím řízení se opět postupovalo podle jednotných přijímacích
zkoušek.  Žáci byli na naší škole soustavně připravování ke vstupu na střední ško-
ly, a to nejen v běžných hodinách, ale i v seminářích z českého jazyka a literatu-
ry nebo matematiky, které vedli naši učitelé zdarma. 

Přijímací zkoušky zvládli naši žáci úspěšně a všichni byli přijati na střední ško-
ly, které si vybrali, v prvním kole přijímacího řízení. Vynikající úroveň naší ško-
ly dokládají vynikající výsledky z olympiád a soutěží, ale také to, že jsou žáci úsp-
ěšní mezi svými vrstevníky při přijímacích zkouškách na střední školy.

Přejeme našim deváťákům hodně úspěchů na nových působištích,  dobré ka-
marády, vstřícné a chápavé pedagogy a jenom šťastné a slunečné chvíle v osob-
ním i profesním životě. Kromě ředitele školy, učitelů a provozních zaměstnanců
se s žáky na konci roku přišel již tradičně rozloučit i starosta obce pan Josef Mach. 

Učitelům a provozním zaměstnanců naší školy patří poděkování za péči, kte-
rou věnují našim žákům, a obci Osová Bítýška patří poděkování za podporu, kte-
rou se škole dostává.

Soutěž ve sběru pomerančové kůry k naší škole již neodmyslitelně patří.
Proto i v tomto školním roce se skoro všichni žáci do této aktivity zapoji-
li. Celkové množství nasbírané kůry činilo 210,66 kg.

Hodnocení jednotlivců z celé školy:
1.místo Simona Křikavová – III.B třída
2.místo Petr Kaláb – II. třída
3.místo Štěpán Jun – V. třída

V hodnocení tříd byli nejlepší žáci 2. ročníku.. Na jednoho žáka nasbírali
v průměru  1,77kg.

Poděkováním pro všechny zúčastněné žáky bude nejenom pochvala od
třídního učitele, ale také sladká odměny. Zároveň chceme všem žákům a
rodičům, kteří se do této akce zapojili, poděkovat.

Kam odcházejí žáci na střední školy

Sběr pomerančové kůry 
ve školním roce

Den naruby

Den dětí v Mateřském centru
Ve čtvrtek 1.června jsme s dětmi oslavili jejich
svátek. Vypravili jsme se autobusem - což už sa-
mo o sobě je pro některé děti velký zážitek - do
Velké Bíteše na zmrzlinu a dětské hřiště. Děti si
pochutnaly na kopečku zmrzliny z místní cuk-
rárny a dostaly i nějakou sladkost. Poté jsme se
přemístili na dětské hřiště, kde si děti pohrály.
Bohužel byla přímo v tento den uzavřena polo-
vina hřiště, takže jsme se museli spokojit pouze
s menší částí bez prolézaček ve tvaru lodi. 
I přesto se děti bavily a za asistence maminek 
a hlavně dvou tatínků vyzkoušely i lanovou
dráhu. Následovala cesta domů. Hezky jsme si
tento den společně užili. 

Za MC Denisa Dvořáčková

počet střední škola obor sídlo SŠ okres
1 gymnázium gymnázium - těl. výchova Brno BM
2 gymnázium gymnázium všeobecné Žďár n. Sáz. ZR
2 gymnázium gymnázium všeobecné Brno BM
1 Stř. prům. škola mechanik seřizovač Žďár n. Sáz. ZR
2 Stř. prům. škola elektrotechnika Žďár n. Sáz. ZR
1 Stř. prům. škola mechanik elektrotechnik Žďár n. Sáz. ZR
1 Stř. prům. škola mechanik elektrotechnik Třebíč TR
1 Stř. šk. tech. a ekon. mechanik seřizovač - program. Brno BM
1 SOŠ Kuřim mechanik seřizovač Kuřim BO
1 SŠ stavební architektura a design interiéru Třebíč TR
1 Stř. zdrav. škola zdravotnické lyceum Žďár n. Sáz. ZR
1 Stř. zdrav. škola zdravotnický asistent Žďár n. Sáz. ZR
1 Stř. policejní škola bezpečnostně právní činnost Holešov KR
1 Stř.šk. uměleckomanažer multimediál. tvorba Brno BM
1 Stř. šk. obchod. a služeb rekondiční a sport. masér Žďár n. Sáz. ZR
1 SŠ a ZŠ Tišnov opravář zeměd. strojů Tišnov BO
1 SŠ a ZŠ Tišnov ošetřovatelka Tišnov BO
3 SOŠ Emila Holuba veterinářství Brno BM

Den naruby byl pro žáky výzvou vyzkoušet si, jak zaujmout svoje spolužáky,
procvičit si probírané učivo a v neposlední řadě se, byť na krátkou chvíli, stát
respektovanou paní učitelkou nebo panem učitelem. Děti vzaly přípravu vel-
mi vážně, a kdo se zapojil, měl pro spolužáky připravený kvalitně zpracova-
ný úkol. A tak jsme v českém jazyce i v matematice pracovali ve skupinkách,
psali diktát, řešili doplňovačky s tajenkou, násobili a počítali zajímavé slovní
úlohy. Ostatní žáci si rychle přisvojili vykání spolužákovi a oslovování „pane
učiteli“. I skutečná paní učitelka se stala v daném čase žačkou, trošku zazlo-
bila a pečlivě vypracovala každý zadaný úkol. Dětem se změna líbila a určitě
si do konce školního roku ještě nějakou chvilku „naruby“ ještě najdeme.

Deník Anny Frankové
Dne 13. 6. zhlédli žáci divadelní představení Deník Anny Frankové v brněnském divadle Polárka. Toto
divadelní hra zpracovává děj známé knihy patnáctileté Anny, která ve svém deníku zaznamenala ne-
jen poslední dny života její rodiny a přátel v zadním traktu domu, ale především svoje názory, myš-
lenky, pocity a touhy. Autoři ve dvou rovinách paralelně ukázali život válečné Anny a současné, stejně
staré dívky Kitty, které jsou si v mnohém velmi podobné, avšak v mnohém se zase diametrálně liší.

Sportovní den v Křižanově
V pátek 23. června 2017 se výběr žáků školy zúčastnil sportovního dne na základní škole 
v Křižanově. Mladší žáci a žákyně soutěžili ve vybíjené a starší žáci v kopané. V turnaji se nám
poměrně dařilo, když starší žákyně turnaj ve vybíjené vyhrály, mladší žákyně a mladší žáci obsa-
dili 2. místo a starší žáci skončili v kopané na 4. místě.
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SK Osová Bítýška

Žáci ZŠ Osová Bítýška nejlepší v kraji v Dopravní soutěži mladých cyklistů 
Žáci základní školy letos navázali na úsp-
ěšnou účast v předchozích ročnících
Dopravní soutěže mladých cyklistů (dále
DSMC). Vítězstvím v oblastním i okres-
ním kole v obou kategoriích (mladší 10-
12 let a starší 13-16let) DSMC si vybojo-
vali postup do krajského kola konaného
8. 6. 2017 v Humpolci. Zde obsadili v o-
bou kategoriích opět první místa.
Vítězství určilo, že družstvo mladších
žáků ve složení Alžběta Stránská, Lucie
Šimková, Matěj Řezníček a Libor
Batelka a družstvo starších žáků ve slože-
ní Andrea Musilová, Denisa Holemá,
Vojtěch Stránský a Zdeněk Řezníček bu-
de reprezentovat ZŠ Osová Bítýška, 
okres Žďár nad Sázavou a kraj Vysočinu
v celostátním kole DSMC, které se kona-
lo ve dnech 13. – 15. 6. 2017 v jiho-
českém historickém městě Tábor.
Úspěch našich žáků ještě umocňuje fakt,
že v kategorii mladších žáků byli nejle-
pšími Lucie Šimková a Matěj Řezníček.

Pro ně připravil Kraj Vysočina individu-
ální ocenění - krásná kola. Základní ško-
la získala z Kraje Vysočina částku 50 000.

V celostátním finále DSMC, které by-
lo velmi náročné a velmi vyrovnané, obsa-
dili naši reprezentanti v mladší kategorii
krásné 5. místo a jejich starší spolužáci 8.
místo. Zdeněk Řezníček se stal druhým
nejlepším cyklistou republiky ve své kate-
gorii, Lucie Šimková pak čtvrtým místem
v mladší kategorii potvrdila vysokou úro-
veň znalostí a dovedností získaných v pří-
pravě na tuto velice prestižní soutěž. 

Úspěch žáků, který zviditelňuje školu,
obec i region, odměnil nejen ředitel školy
Mgr. Milan Malý ředitelskou pochvalou,
poukazy na nákup sportovních potřeb, ale
ocenil jej také starosta obce Josef Mach,
od něhož žáci obdrželi jak gratulace a po-
děkování za reprezentaci obce, tak také u-
pomínkový věcný dar. K ocenění se také
přidal Ing. Miloslav Kliment, ředitel
BDS, který každému žákovi osobně

Zleva: starší žáci; Zdeněk Řezníček, Vojtěch Stránský, Denisa Holemá, Andrea
Musilová, paní Anna Klimentová, Mgr. Milan Malý, ředitel ZŠ Osová Bítýška, Josef
Mach, starosta obce Osová Bítýška, Mgr. Jiří Ceral, učitel ZŠ, Ing. Miloslav Kliment, ředi-
tel BDS, mladší žáci; Matěj Řezníček, Libor Batelka, Lucie Šimková, Alžběta Stránská

předal hodnotný dar.
Veškeré odměny převzali žáci 21. 6.

2017 při přátelském setkání ve škole.
Poděkování za přípravu žáků na doprav-

ní soutěž a za celoroční vedení doprav-
ního kroužku i pro ostatní žáky patří Mgr.
Jiřímu Ceralovi, učiteli ZŠ Osová
Bítýška.

Školní výlet
Již tradičně plánujeme školní výlet společnými silami s kolegyněmi od 1. do 4. ro-
čníku. Letošní dilema vyhrál zábavní park Fábula v Kamenici nad Lipou. Budova
bývalého okresního soudu a vazební věznice s prostornými místnostmi, využitým
sklepením i venkovním hřištěm poskytla zajímavé vyžití pro všechny děti. V areálu je
mini zoo, bludiště s úkoly a tajenkou, velké společenské hry i rébusy, herny i příjem-
ná posezení venku i uvnitř budovy. Nejvíc ale děti lákala prohlídka pohádkového pod-
zemí, kde potkaly princeznu, čerty i čarodějnici a všude pro ně byly připraveny úko-
ly, které průběžně plnily. Aby se dostaly zase zpět, musely si najít správnou cestu 
k východu a procházely tajemnými komnatami, skříňovým bludištěm, královstvím
vod se zurčícím potůčkem i půdou, kde přebývala Fábulinka – skřítková slečna. Pro
starší žáky byla připravena hra „ÚTĚK ZE ŽALÁŘE“. Během pobytu v areálu jsme
zhlédli dvě divadelní představení, rozhýbali jsme obří dračí maketu, děti se namlsaly
v cukrárně a zakoupily nezbytné dárečky pro členy rodiny, co se budou doma  určitě
hodit – např. praky, kuše, meče, dřevěné hlavolamy apod.
Vzhledem k tomu, že i počasí ukázalo přívětivou tvář, vydařil se náš výlet se vším všu-
dy a děti byly spokojené. 

Slavnostní rozloučení s předškolními dětmi
Je téměř konec června a opět je tu chvíle loučení. Loučíme se s dvaceti dětmi z naší
školky, které dovršily šest, nebo sedm roků. 
Od září na ně čeká další etapa jejich života – nástup do první třídy Základní školy. 
K slavnostnímu rozloučení jsme do třídy mateřské školy pozvali rodiče, prarodiče,
sourozence, kamarády. Přišel i pan ředitel Mgr. Milan Malý a starosta obce pan Josef
Mach. Oba se s předškoláky rozloučili. Ocenili píli dětí po celý rok, připravenost dě-
tí na školu a vyjádřili očekávání dětí po prázdninách v první třídě. 
„Už jsme zralí jako hrušky, v září jdeme do školy.“
Děti hostům ukázaly trošku z toho, co už do školy umí.
„Nejsme jenom chytří, jsme i šikovní“  - umíme uvázat mašličku, umíme kotoul.
„Zpíváme a přednášíme“
Děti jeden po druhém vystupují na stupínek, kde jsou pasovány na školáky. 
Převezmou šerpu a dárečky. Nechybí ani sladké občerstvení.
Ve školce děti prožily pěkné a veselé dny, mnohému se naučily a tak věříme, že bu-
dou na školku rády vzpomínat.

Exkurze do Osvětimi
Na čtvrtek 15. 6. připravili učitelé pro žáky 2. stupně naší školy exkurzi do polské
Osvětimi. Toto pietní místo bylo vybudováno krátce po druhé světové válce v areálu
bývalého koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz I a Auschwitz II-
Birkenau. Součástí expozice jsou nejen budovy, latríny, umývárny, strážní věže, zříce-
nina i replika krematoria a primitivní baráky, kde byli vězni zadržováni, ale také za-
vazadla, věci osobní potřeby, dokumenty, fotografie a další exponáty, které přibližují
nelehký táborový život. 

Tato exkurze byla završením dlouhodobé práce na toto téma především v hodinách
českého jazyka a dějepisu. V nich měli žáci možnost získat prostřednictvím literárních
i dobových textů a dokumentů množství informací o celém válečném období.

„Hmyzí výuka“
Dne 27. dubna 2017 jsme vyrazili na Baliny do Velkého Meziříčí. Na začátku výuky
jsme se rozdělili do tří skupin. V první části jsme skládali motýly, o kterých jsme se pak
dozvěděli něco nového, např. výskyt, co jedí, jak dlouho žijí atd. V druhé části jsme se
dozvěděli, jak se hmyz vyvíjí, kde bychom ho našli, … Ukázali jsme si to i v praxi na
zahradě. Vydlabávali jsme totiž ztrouchnivělé stromy, odhrabávali kořeny a odhrnova-
li trávu. Podařilo se nám najít žížaly, svinky, stínky, dřevokazné brouky a nějaké pa-
vouky. Ve třetí části, tedy konečné, jsme probírali téma „hmyzí hotel“. Dozvěděli jsme
se, co to je hmyzí hotel, k čemu se používá, proč ho mít, kde by měl být umístěný a z

čeho se vyrábí. Nakonec
jsme si ho i vyrobili. Několik
kluků ztlouklo dřevěnou
konstrukci a zbytek vyrobil
vnitřek z toaletních ruliček 
a větví. Domů jsme se vrátili
s tím, že zase víme více.
Včera, tedy 27. června jsme
šli umístit hmyzí hotel do
školní zahrady. Udělali jsme
pár fotek a doufejme, že 
v září bude už obydlený.

Eliška Blahovcová, 
7. ročník

Skončila nám fotbalová sezona 2016/1017. V této sezoně jsme měli přihlášena 4 mu-
žstva. Začneme Muži "A", kteří hrají okresní přebor a umístili  se na krásném 6 místě.
Muži  "B" hrají 4 třídu a je to spíš mužstvo mladých fotbalistů, kteří svoji fotbalovou
kariéru mezi muži začínají. Na to, že to hrají vesměs kluci do 17 let, tak si vůbec ne-
vedli také špatně. Skončili na 4 místě. 

Další mužstvo jsou mladší žáci. V této věkové kategorii se obnovilo celé mužstvo.
Na začátku sezony nás opustilo 9 hráčů a byl problém je nahradit. Z podzimu se muž-
stvo v soutěži otrkávalo a zvykali si na větší fotbal. Moc se nedařilo a neuhráli ani bod.
V jarní sezóně už to bylo lepší a uhráli 4 body, ale i tak skončili na posledním místě. 

Velikou radost nám udělala mladší přípravka, která vyhrála okresní přebor.
Konkurence, byla v této kategorii obrovská.  V této věkové kategorii je to pro SK
Osová Bítýška velký úspěch. Byl jim zástupcem Okresní fotbalového svazu předán po-
hár a medaile  pro přeborníka okresu.

První tři mužstva: 
z. r p skore body

1   SK Osová Bítýška 26     2 2 196: 56 68
2   Jiskra Měřín   26     2 3 159: 53 65
3  FC  Žďár n / S      26 1 4 216: 70 64
Nejlepší střelci SK Osová Bítýška mladší přípravka: 
Dolníček David  68 gólů, Kaláb Petr 53, Ventruba Tomáš 38, Sláma Štěpán 23, Buršík
Josef 7, Süsser Tomáš 5, Hradecký Filip 3, Trojan David 2, Procházka Adam 1
Pro nadcházející sezonu jsou přihlášena tato mužstva: 
Muži  "A", Muži "B", Starší žáci, Starší přípravka, Mladší přípravka  

Touto cestou by
VV SK chtěl po-
děkovat všem
trenérům a funkci-
onářům za sezónu
2016/2017.
Doufáme, že se
bude takto dařit 
i v nastávající 
sezoně. 

Mladší
přípravka 
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