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Osová Bítýška a osada Osová
Obecní úřad Osová Bítýška 3, 594 53, tel.: 566 536 716, mail: info@osovabityska.cz, web: www.osovabityska.cz

Fotosoutěž 
Školní parlament naší školy připravil ve spolupráci s třídními učiteli zajímavou fo-

tosoutěž pro všechny žáky na 1. i 2. stupni. 
Do soutěže, která byla nazvaná „Naše zdravé svačinky“, bylo zasláno cekem 125

fotografií, z nichž porota (paní zástupkyně s vedoucí kuchyně) vybrala 27 fotografií.
Při výběru porota hodnotila vyváženost stravy, její vzhled i nafocení. Těchto 27 vy-
braných fotografií poté hodnotili všichni členové školního parlamentu, tedy volení zá-
stupci tříd, a učitelé.

S nejvyšším počtem bodů zvítězila Justýna Barvová (1. Třída- 520 bodů), na
druhém místě se umístil Daniel Barva (4. třída – 478 bodů), třetí místo obsadila Nikola
Žáková (6. třída – 438 bodů). Pro všech 27 autorů vybraných fotografií byla připra-
vena vhodná odměna. Všem ostatním děkujeme za účast. 

Vědomostní soutěž Všeználek
Dne 16. 3. 2017 se v Dóze-středisku volného času Velké Meziříčí uskutečnila

vědomostní soutěž Všeználek. Soutěž je určena pro žáky 5. tříd ZŠ a je zaměřena
na všeobecné znalosti dětí z
oblasti přírodních věd, lite-
ratury, historie, hudby,
sportu a je doplněna otáz-
kami, které se týkají zna-
lostí o kraji Vysočina a lo-
gickými a sportovními me-
zihrami. Soutěží 4 členná
družstva. Důraz je kladen
na všeobecný přehled dětí 
a týmovou práci.

Z naší školy nás repre-
zentovali čtyři žáci Petr
Budziński, Daniela Jašová,
Matěj Řezníček a Alžběta
Stránská a umístili se na 1. místě. Podařilo se jim porazit devět týmů z okolních škol
a budou nás v dubnu reprezentovat v okresním kole. 

Přejeme jim hodně štěstí.

První místo v okresním kole
fyzikální olympiády
Dne 23. 3. 2017 reprezentoval naši školu v okresním ko-

le fyzikální olympiády žák osmé třídy Vojtěch Stránský,
který se umístil na vynikajícím prvním místě. Okresního
kola se účastnilo 25 vybraných žáků nejen ze základních
škol, ale i z gymnázií.

Dětský dubnový karneval
Jako již tradičně patřil druhý dubnový
víkend dětskému karnevalu. Datum
připadlo na předvelikonoční neděli 9.4.
2017. Ve Sportovně kulturním centru
bylo o zábavu postaráno od 14 do 18
hodin a program byl opravdu nabytý 
a pestrý. Letošní akce se zúčastnilo více
než 120 dětí, každé bez rozdílu věku
dostalo velikonoční balíček s drobným
dárkem. Dále si mohlo zakoupit los 
a vyhrát v tombole, která byla díky dár-
cům a sponzorům velmi zajímavá 
a hodnotná.

O hudbu a zabavení dětí se postaral
DJ David, po celou dobu konání karne-
valu mohly děti využívat skákací hrad,
malování na obličej a výtvarnou dílni-
čku. O nezapomenutelný kulturní záži-
tek se postaraly vystupující skupiny - 3
formace s pompony a taneční skupina

Mighty Shake Osová Bítýška. 
Na stolech bylo nachystáno drobné

pohoštění od maminek z mateřského
centra. Další občerstvení bylo k dispo-
zici v bufetu.

Za uskutečnění této akce patří velký
dík všem, co jakýmkoliv způsobem
přispěli a pomohli - zaměstnancům
školy a obce, obci, ZŠ a MŠ, všem dár-
cům a sponzorům a samozřejmě ma-

minkám a tatínkům z Mateřského cent-
ra. Již teď se těšíme na další ročník 
a i jiné společné akce. 

Za MC Osová Bítýška 
Denisa Dvořáčková

Blahopřejeme Vojtovi k úspěchu a věříme, že svých vynikajících znalostí z fyziky
v budoucnosti využije při studiu i v praktickém životě. Poděkování za přípravu
Vojtěcha na soutěž patří vyučující Mgr. Haně Gruntové.

Zeměpisná olympiáda
Dne 17. 2. 2017 se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády, kde naši školu

reprezentovala žákyně 7. třídy Eliška Blahovcová. Soutěže se zúčastnilo 22 žáků 
a žákyň z okolních základních škol a gymnázií. Eliška Blahovcová se umístila na
krásném 6. místě (mezi základními školami na místě druhém). Blahopřejeme jí 
k úspěchu.

Eurorebus a Eurorebus  junior krajské kolo Jihlava
V Jihlavě se dne 4. 4. 2017 konalo krajské kolo soutěže Eurorebus a a Eurorebus

junior. Naši školu zde reprezentovalo pět tříčlenných družstev.  Žáci a žákyně museli
prokázat své znalosti nejenom ze zeměpisu, ale i ostatních přírodovědných předmětů.
Do celorepublikového kola, které se koná 5. 6. 2017 v Praze postupují dvě družstva.
Soutěžící v soutěži Eurorebus junior ve složení: Anetka Zemanová, Petr Budzinský 
a Michal Havelka se v krajském kole umístili na 3. místě. Soutěžící v soutěži
Eurorebus  ZO 1 (kategorie 6.a7.tříd) se umístili na 2. místě. Jejich družstvo bylo slo-
ženo z těchto žáků: Libor Dosadil, Eliška Blahovcová a Eliška Večeřová.

Všem soutěžícím blahopřejeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v celore-
publikovém kole.

„Coolinaření se Zdravou 5“
Každý rok se žáci naší školy zajímavou formou vzdělávají v oblasti zdravé výživy

díky programu Zdravá 5, v jehož rámci mají přednášku a následně přípravu zdravé-
ho, nutričně vyváženého pokrmu. 

Pro letošní rok Zdravá 5 vyhlásila zajímavou soutěž „Coolinaření se Zdravou 5“,
ve které soutěží týmy žáků při přípravě zdravého, finančně dostupného a na přípravu
nepříliš náročného občerstvení. 

Pro letošní ročník byla soutěž také zaměřena na to, jak můžeme udělat radost jíd-
lem -  sobě i ostatním.
Motivuje tak děti k tomu,
aby jídlo připravovaly i jed-
ly s láskou a užívaly si spo-
lečně strávené okamžiky.
Měly si tudíž vybrat něko-
ho, komu by udělaly svým
občerstvením radost, s kým
by rády prožily společné
chvilky. 

Této soutěže se zúčastni-
lo 6 soutěžních týmů slože-
ných ze žáků 7. ročníku,
kteří se rozhodli věnovat

Petr Budziński, Matěj Řezníček, Daniela Jašová,
Alžběta Stránská – 1. místo v soutěži Všeználek

Coolinaření se Zdravou 5Vojtěch Stránský, vítěz okresního kola Fyzikální olympiády
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ATRAKCE PRO MALÉ I VELKÉ:
■ segway, lanové centrum, chůdy, slalom na koloběžce, lezecká stěna, skákací
hrad, trampolína a další ■dětský koutek - malování na obličej, tetování, výtvarná
dílna, minikino a další ■ fotosoutěž o nejkrásnější úsměv ■ nutriční a výživové
poradenství ■ zdravé občerstvení z Farmy rodiny Němcovy ■ hraje skupina
Bohumilové ■ 17.00 Franta Uher – populární bavič a zpěvák
Stomatologické besedy a přednášky ■ péče o dětské zoubky, bělení zubů, zub-
ní implantáty, dentální hygiena a další ■ diskuze s lékaři a hygienistkami
Den otevřených dveří v Centru zubní péče B smile
Tombola pro registrované dospělé účastníky akce:
■ pokud se nejpozději do 23. 5. 2017 nezávazně zaregistrujete, budete zařazeni
do tomboly ■ registrovat (jméno, rok narození, obec) se můžete na in-
fo@bsmile.cz nebo na tel.: 566 536 712, 733 610 662 nebo osobně na recepci
Centra zubní  péče B smile ■ hodnotné ceny - sonické kartáčky Philips Sonicare,
balíčky pomůcek ústní hygieny, dárkové poukazy na dentální hygienu a další
Více informací na www.usmivejsesbsmile.cz

Milí sportovní přátelé,
naši nejmenší fotbalisté
se zúčastnili dne 18.3.
2017 turnaje v Borech
za účasti 6 mužstev.
Umístili se na krásném
druhém místě z 6 mu-
žstev. Dovezli si pohár
a medaile.

Na tomto turnaji
startovali i naši mladší
žáci, ale o den později.
I oni se umístili na
druhém místě. Tak jak
malí fotbalisté, tak si
dovezli pohár i medai-
le.  Turnaj je  memoriál
dlouholetého činov-
níka v TJ Bory pana
Miroslava Ochrany. 

SK Osová Bítýška
uspořádala dne 1.4 bri-
gádu před jarní sezo-
nou na místním hřišti.

SK Osová Bítýška

SK Osová Bítýška zve všechny na 
tradiční pálení čarodějnic,
které se uskuteční dne 30.4 na hřišti.
Občerstvení zajištěno. 

svoje připravené soutěžní občerstvení všem klientům domovů pro osoby se zdravot-
ním postižením v Osové Bítýšce. 

Všech 6 týmů připravilo pokrmy za dodržení veškerých soutěžních pravidel a je-
jich občerstvení lahodilo nejen chuti, ale také oku. Vydařilo se také předání pokrmů
všem obdarovaným. Celá soutěž se díky tomu stala velmi zajímavým zážitkem.

Fotografie z vaření i předávání byly s doprovodným komentářem zaslány do soutěže.

23.3. a 24.3. byl pro všechny žáky naší školy připraven program 

ŠKOLA ZDRAVÉ PĚTKY 
Škola Zdravé 5 je určena pro žáky 1. stupně. Program seznámil žáky s 5 základ-

ními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zele-
ninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé
svačinky. Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který plnili žáci rozdělení do
skupinek a pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr programu každý žák obdržel 
vysvědčení a dárečky Zdravé 5.

Party se Zdravou 5 byla dvouhodinovka vaření, respektive přípravy studeného par-
ty pohoštění pro žáky 2. stupně. Žáci, opět rozděleni do skupinek, se dozvěděli užiteč-
né informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučili se jednoduché triky ze
studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si připravili občerstvení o 5 cho-
dech, které nakonec všichni ochutnali.

Bláznivý den
Bylo opravdu velmi překvapivé potkávat na chodbách naší školy vedle sebe např.

silničáře, čaroděje, upíry, fotbalistky, netradičně oblečené a prazvláštně učesané děti,
sportovce s růžovými bačkorkami… 

Ptáte se, jak se to může podařit? Jen díky tomu, že školní parlament na 31. 3. vy-
myslel další společnou akci, tentokrát na „oslavu“ bláznivého aprílu. Každý ze žáků 
i učitelů tuto akci pojal po svém a oslavil tak svým způsobem tento bláznivý svátek.
Je ale potřeba pochválit nasazení, se kterým všichni k těmto akcím přistupují.

Krajské kolo soutěže Finanční gramotnost
Na konci března reprezentovali naši školu žáci 5. ročníku v krajském kole soutěže

Finanční gramotnost. Tým ve složení Alžběta Stránská, Jiří Dvořáček a Petr
Budziński zaslouží velkou pochvalu za vzornou reprezentaci školy, neboť se umístil
na výborném 3. místě. Gratulujeme ke krásnému výsledku.

Mladší přípravka

Mladší žáci
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