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WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI
CENNE JAK ŻYCIE

  W maju uczestniczyliśmy w ciekawym
spotkaniu z Renatą Seweryn, pielęgniarką
z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mircu.
Poświęcone było one zasadom
zachowania się w sytuacjach
stanowiących zagrożenie dla zdrowia i
życia. Podczas pogadanki poznaliśmy
właściwy sposób postępowania w
przypadku oparzenia, skaleczenia,
złamania, omdlenia, zadławienia oraz
zatrzymania akcji serca. Największym
zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia
praktyczne z fantomem. Nasze koleżanki i
koledzy z zaangażowaniem trenowali
sztuczne oddychanie i masaż serca.
Wiedza i umiejętności, przekazane nam w
profesjonalny sposób przez panią Renatę,
mogą być przydatne w ratowaniu ludzkiego
życia.

WESOŁYCH,
SŁONECZNYCH

I OBFITUJĄCYCH 
W NIEZWYKŁE

PRZYGODY
WAKACJI

Praktyczne ćwiczenia

Tak układamy poszkodowanego...
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Święto Mamy i Taty na poważnie i … wesoło!

  26 maja swoje święto obchodziły nasze wszystkie mamy oraz tatusiowie. Na wstępie dyrektor Zofia Siwiec
podziękowała gościom za przybycie i złożyła im serdeczne życzenia. W części artystycznej rodzice wysłuchali
wierszy w wykonaniu dzieci z „zerówki” i klasy I. Poprzez poezję dzieci wyrażały swoją wdzięczność za trud
wychowania i miłość, przepraszały za kłopoty, jakie czasem sprawiają i zapewniały o swojej miłości do rodziców.
Nie zabrakło życzeń szczerych i prostych, ale jakże „wielkich”. Uczniowie klasy III przedstawili inscenizację
„Najważniejsze życzenia”. Spośród wielu z nich za najistotniejsze uznano jedno – „Aby nam nigdy nie brakło
mamy  i taty”. Sprawa „Kto ważniejszy – mama, czy tata?” trafiła do „sądu”. Wśród uczniów klasy II byli
zwolennicy „ojcowskiego stanowiska” i tacy, „którym matka bardziej bliska”. „Sędziowie” nie przyznali racji żadnej
ze stron i ogłosili salomonowy „wyrok”, że obydwoje rodzice potrzebni są dziecku w domu. Uroczystość uświetnił
przygotowany przez panią dyrektor występ uczennic klasy I, które wykonały na fletach piosenkę „Siedzi sobie
zając pod miedzą” i uczniów klasy II, którzy odegrali rodzicom tradycyjne „Sto lat”. W drugiej części spotkania nie
zabrakło emocji i dobrej zabawy. Rodzice musieli wykazać się zręcznością w różnych konkursach. Na koniec
mamusie i tatusiowie otrzymali od swoich pociech upominki. I tak przy kawie, herbatce i słodkim poczęstunku
miło upłynął wszystkim czas. Nad przygotowaniem i przebiegiem uroczystości czuwały wychowawczynie – Ewa
Nowak, Alina Dudek i Małgorzata Cichocka.

Wiersze i piosenki dla Mam i Tatusiów Konkursy - Mamy w akcji...

Nasza redakcyjna koleżanka z nagrodą.

         MIRZECKIE ŚWIĘTO      
 SAMORZĄDOWE

31 maja podczas obchodów 25-lecia samorządu
podsumowano I Gminny Konkurs Wiedzy o
Samorządzie Terytorialnym i Gminie Mirzec. Miło nam
donieść, że II miejsce zajęła w nim nasza redakcyjna
koleżanka - Julia Kawalec.

GRATULUJEMY!!!

R R
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Projekt „Misja Przyroda” – Zielona Szkoła w Parku Narodowym
  W ostatnim tygodniu maja uczniowie klas IV-VI ze szkół w Osinach i Jagodnem ( łącznie 36 osób) wzięli udział
w Projekcie „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”. Projekt był współfinansowany ze
środków Fundacji „ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund”  i funduszy EOG
pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.  Celem przedsięwzięcia było budowanie wśród uczniów
świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu oraz
akceptacji dla terenów chronionych. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznali bogactwo gatunkowe
otaczającego ich środowiska przyrodniczego i praktyczne znaczenie pojęcia różnorodności biologicznej. Młodzi
przyrodnicy zakwaterowani byli w hotelu w Bodzentynie, który stanowił bazę wypadową do wędrówek po
szlakach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dzieciaki dzielnie pokonały trasy z Bodzentyna do Świętej
Katarzyny oraz ze wsi Kakonin do Świętej Katarzyny przez Łysicę. Poznawały przy tym i uczyły się rozróżniać
liczne gatunki roślin, ptaków i zwierząt. Ponadto uczestnicy wyprawy przeszli ze Szklanej Huty do Nowej Słupi
zwiedzając po drodze kompleks klasztorny Świętego Krzyża. Podziwiali kościół, w którym wzięli udział w
Adoracji Relikwiarza zawierającego drzazgi Drzewa Krzyża Świętego, Muzeum Diecezjalne, oraz podziemia
klasztorne. Z odbudowanej wieży kościelnej zachwycali się roztaczającym się wokół krajobrazem.  Kolejnym
punktem zwiedzania Św. Krzyża było Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz galeria widokowa nad
gołoborzem. Pełni wrażeń podróżnicy zeszli do Nowej Słupi tzw. „Droga Królewską”.
Codzienne relacje ze swoich wędrówek uczniowie zamieszczali na profilu Facebooka. Popołudnia i wieczory to
nie tylko nauka i praca. Był również czas na relaks i dobrą zabawę. Dyskoteka, ognisko ze wspólnymi śpiewami
przy gitarze, nowe znajomości – wszystko to doskonale zintegrowało uczniów z obu szkół.

U stóp Świętego Krzyża Na leśnym szlaku.

Czasem było ciężko... ...ale dobry humor nas nie opuszczał!

R. R.

R. R.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 5 06/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMŁODY ODKRYWCA

Dzień Patrona Szkoły i Dzień Dziecka

  W tym roku te obydwa ważne święta zbiegły się ze sobą w szkolnym kalendarzu. 1 czerwca uczniowie,
nauczyciele i rodzice spotkali się w parafialnym kościele uczestnicząc we mszy świętej odprawionej przez
księdza proboszcza Dariusza Maciejczyka w intencji Patrona Szkoły. Podczas nabożeństwa uczniowie
przypomnieli postać i dokonania Gustawa Kwiecińskiego. Następnie barwny korowód ze sztandarem szkoły na
czele przemaszerował przez wieś do szkoły. Wystarczyło kilka chwil, by dzieciaki „wyskoczyły” z uroczystych
białych koszul i przedzierzgnęły się w turystów. Zaczęło się bowiem świętowanie Dnia Dziecka. Młodsi spędzili
go na boisku. Bawili się i tańczyli oraz brali udział w zawodach sportowych. Niezawodni jak zwykle rodzice
pomagali przy grillowaniu. Wspólnie z nauczycielami przygotowali też zabawne scenki, które bawiły młodych
widzów niemal do łez.
  My wyruszyliśmy po przygody do pobliskiego lasu nad Iłżanką. Braliśmy tam udział w pasjonującej grze
terenowej w poszukiwanie ukrytego skarbu. Po emocjach wywołanych sportową rywalizacją i solidnych
wdechach świeżego powietrza apetyty przy wspólnym ognisku wszystkim dopisywały. Dodatkową atrakcją był
wóz strażacki z osińskiej jednostki OSP. Druh Marcin Driański czuwał nad bezpieczeństwem podczas naszej
zabawy i opowiedział wiele ciekawych rzeczy o pracy strażaków.
  Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom pomagającym w organizacji naszego świątecznego dnia oraz
miejscowym sponsorom. Krzysztof Turek ufundował dla wszystkich dzieci kiełbaski, a Marcin Driański cukierki i
lody.

Pamiętamy o Gustawie Kwiecińskim. Poszukiwanie skarbu - gra terenowa.

Gry i zabawy na szkolnym boisku. Piknik.

R. R.

R. R.
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Patron’s Day and
Children’s Day in Osiny

This year we celebrated these two festivals at the
same time. On 1st June pupils, teachers and parents
took part in the mass for Gustaw Kwieciński.  During
this ceremony pupils reminded the personage of
Gustaw Kwieciński and his achievements. After the
mass we all marched in a colorful procession to our
school.
At school we celebrated Children’s Day. Young
children played with their teachers in the school
playground. They danced and took part in sports
competitions. Older pupils went to the nearby forest
where they looked for a hidden treasure. After this
interesting game they had a picnic with a campfire. It
was a fantastic day! Wspólne ognisko młodych poszukiwaczy.

Z OSIŃSKIEJ GWARY:

U NAS JESZCZE TAK
MÓWIĄ:

PIWNICA - PIEWNICA

MAM DWA PSY.
 - MAM DWÓCH PSÓW.

Zuzanna odbiera zasłużoną nagrodę.

NASZA KOLEŻANKA
ZUZANNA BIESIADECKA
ODEBRAŁA NAGRODĘ

WÓJTA GMINY MIRZEC
DLA NAJLEPSZYCH 
TEGOROCZNYCH
ABSOLWENTÓW.

BIERZCIE Z NIEJ PRZYKŁAD!

R.

R.

R.
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CZERWCOWE
WĘDRÓWKI

  Ostatnie dni przed wakacjami uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Osinach wykorzystali na aktywne
spędzanie czasu i poznawanie uroków oraz ciekawych
miejsc naszego regionu.
  Klasy I-III były na wycieczce w Górach
Świętokrzyskich. Dzieci zwiedziły Muzeum
Skamieniałości w Świętej Katarzynie. Podziwiały tam
piękne, drogocenne kamienie, które ofiarowała nam
sama natura. Przekonały się, że wydobyte prosto z
ziemi nie wyglądają zbyt efektownie. Dopiero ich
żmudna i często kosztowna obróbka sprawia, że
możemy je rozróżniać, zachwycać się i pożytecznie je
wykorzystywać. Ciekawą lekcją historii był pobyt w
Osadzie Średniowiecznej. Uczniowie dowiedzieli się,
jak żyli i czym zajmowali się ludzie w dawnych
czasach. W trakcie zajęć warsztatowych sami lepili z
gliny miseczki, ozdabiali je i mogli zabrać na pamiątkę
do domów. Dużo atrakcji dostarczył też park rozrywki
w Krajnie.
  Uczniowie klas starszych wybrali się na wyprawę do
Kielc. Najpierw odwiedzili rozgłośnię „Radia Kielce”.
Zwiedzili pokoje reżyserów dźwięku oraz studia
nagraniowe. Z zainteresowaniem słuchali
przewodniczki, która opowiadała o historii radia oraz
powstawaniu programów i audycji radiowych.
Ciekawość wzbudziła również ekspozycja starych
odbiorników radiowych. Później wycieczkowa grupa
zagościła na kilka godzin w „Geoparku” na kieleckiej
Wietrzni. Uczniowie poznali proces narodzin życia na
naszej planecie oraz geologiczne dzieje Kielecczyzny.
Wielu emocji dostarczyła wirtualna podróż do jądra
Ziemi w specjalnej „kapsule czasu”. Na zakończenie
pobytu odbyły się warsztaty, w czasie których dzieci
szlifowały płytki wapienia tworząc dla siebie oryginalne
pamiątki z wyprawy. Jeszcze tylko łasuchowanie w
„McDonaldzie” i gwarny, roześmiany powrót do Osin.

W średniowiecznej osadzie.

Szaleństwa w parku rozrywki.

Przed siedzibą Radia Kielce.

W kieleckim geoparku.

R.

R.

R.
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO i … WAKACJE!!!
  Zabrzmiał już ostatni dzwonek i wszyscy z radością opuścili szkolne mury, by rozkoszować się pięknym latem
i wakacjami. Okres wytęsknionej laby poprzedziła uroczystość zakończenia roku szkolnego. Rozpoczęła się ona
od mszy świętej w parafialnym kościele odprawionej przez księdza proboszcza Dariusza Maciejczyka. W szkole
bohaterami dnia byli uczniowie klasy VI. To właśnie oni rozpoczęli szkolne święto tradycyjnym polonezem, po
którym nastąpiła chwila przekazania sztandaru szkoły młodszym kolegom i koleżankom. Dyrektor Zofia Siwiec
życzyła odchodzącym do gimnazjum uczniom dalszych sukcesów w nauce i realizacji życiowych planów i
marzeń. Dyplomy absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach odebrali:
Zofia Ankurowska, Błażej Bębas, Zuzanna Biesiadecka, Cezary Bilski, Michał Fituch, Olga Iwańska, Julia
Kawalec, Kamila Kuźdub, Dominik Pawelec i Łukasz Rafalik. Uczniowie ci w programie artystycznym
przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni Iwony Ankurowskiej podziękowali dyrekcji, nauczycielom,
pracownikom obsługi oraz rodzicom za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Złożyli również na sztandar
szkoły ślubowanie i obiecali godnie reprezentować imię szkoły, z którą związani byli przez wiele lat. Absolwentów
ciepłymi słowami  i upominkami pożegnała klasa V (wychowawczyni – Aneta Stasiak). Teraz nadszedł czas na
przypomnienie tego, co ciekawego wydarzyło się w szkole w mijającym roku. Pani dyrektor wręczyła nagrody
uczniom, którzy wyróżnili się w nauce i osiągali liczne sukcesy. W gronie najlepszych znaleźli się: klasa VI –
Zofia Ankurowska, Zuzanna Biesiadecka i Julia Kawalec; klasa V – Filip Bonio, Maciej Kosno, Hanna
Nowakowska, Emilia Piętak i Maja Piętak; klasa IV – Weronika Nowak. Ostatni dzień nauki zakończyło spotkanie
w klasach z wychowawcami. Życzymy wszystkim udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!

Tradycyjny polonez absolwentów.

Ostatni występ na szkolnej scenie.

Przyjaciół żegnają "Wesołe Nutki". Nagrody dla najlepszych.
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