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***
Z czym mi się kojarzą święta?

Ciepły nastrój i rodzina uśmiechnięta!

Na stole opłatek i dwanaście dań,
za oknem wesoły dzwoneczek u sań.

W pokoju już piękna choineczka lśni,
Mikołaj przychodzi w te świąteczne dni.

Przynosi prezenty dla każdego z nas,
a potem odjeżdża daleko, za las...

                                    Maja Piętak

             

R.
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MARSZAŁKOWE
MIKOŁAJKI

4 grudnia 2015r. uczniowie z klas I-III wyjechali na
„Marszałkowe Mikołajki”, w których brało udział prawie
250 dzieci z różnych stron województwa
świętokrzyskiego. Święty Mikołaj zabrał uczestników
zabawy w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w
podróż dookoła świata. Imprezie towarzyszyło wiele
atrakcji m.in. konkurs tańca, pokazy iluzjonistyczne
oraz liczne konkursy z nagrodami. Dzieci wróciły pełne
wrażeń i z mnóstwem prezentów wygranych w
konkursach.

Uczniowie klas IV-VI świętowali w kinie „Helios” w
Starachowicach na premierze filmu „Bella i Sebastian
2”.

MIKOŁAJ W „ZERÓWCE”

  8 grudnia przedszkole w Osinach odwiedził święty
Mikołaj. Wizyta świętego Mikołaja to dzień oczekiwany
przez wszystkie dzieci. Przedszkolaki były bardzo
szczęśliwe, kiedy na salę wszedł z niezwykły gość.
Mikołaj został gorąco zaproszony przez dzieci do
zabawy, tańca i śpiewu. Gdy skończyła się część
artystyczna, Mikołaj rozdał dzieciom upominki.
Ponadto maluchy otrzymały mnóstwo pięknych
zabawek, które wzbogaciły kącik zabawkowy
przedszkola.

Prezenty od Mikołaja.

Nagrody zdobyte w konkursach.

Wspólna zabawa.

Grzeczny byłem Mikołaju...

R.

R.

R.

R.
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ŚWIĄTECZNIE W SZKOLE W OSINACH
  Ostatni dzień przed pierwszą zimową labą upłynął w naszej szkole w prawdziwie świątecznej atmosferze.
Okazje były aż dwie – Spotkanie Opłatkowe oraz Dzień Babci i Dziadka. Szkolny hol dosłownie pękał w szwach,
a wszystko to za sprawą seniorów, rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły. Licznie przybyłych gości
serdecznie powitała dyrektor Zofia Siwiec. Złożyła wszystkich serdeczne życzenia i zaprosiła do obejrzenia
przepięknego jasełkowego występu uczniów z klas 0-III. W artystycznym programie „Wita Cię Jezu świat cały”
dzieci przybliżyły widzom istotę i znaczenie świąt Bożego Narodzenia oraz przypomniały świąteczne tradycje i
zwyczaje. Występ uświetniły kolędy w wykonaniu zespołu muzycznego „Wesołe Nutki” prowadzonego przez
dyrektor Zofię Siwiec. Na zakończenie wszyscy odśpiewali babciom i dziadkom gromkie „Sto lat”. Szkolne święto
przygotowały wychowawczynie klas młodszych: Alina Dudek, Małgorzata Cichocka i Ewa Nowak przy wsparciu
Iwony Ankurowskiej i Doroty Fituch. Po części artystycznej dostojni goście przeszli do sal lekcyjnych, gdzie
czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Niespodzianką dla babć i dziadków były też
piękne laurki własnoręcznie wykonane i wręczone przez wnuki. 

Wita Cię Jezu

świat cały...

R. R.

R. R.
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CZY WIESZ, ŻE…

KOLĘDY
Nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia
jest śpiewanie kolęd. Nazwa „kolęda” pojawiła się
dawno temu. Wywodzi się ona od słowa „calendae”,
tak bowiem starożytni Rzymianie nazywali początek
każdego miesiąca. Owe kalendy, szczególnie
styczniowe, czyli noworoczne, obchodzili bardzo
radośnie – bawili się, śpiewali, składali sobie życzenia i
obdarowywali prezentami. Kościół katolicki zniósł stary
pogański zwyczaj obchodzenia kalend, zachowała się
jednak tradycja śpiewania pobożnych pieśni
sławiących narodziny Chrystusa i odwiedzania się w
domach. Najdawniejsze polskie kolędy pochodzą ze
średniowiecza, a najpopularniejsza z nich to „Anioł
pasterzom mówił”. Kolejne wieki przyniosły nowe
kolędy. Największy ich rozkwit datuje się na XVII-XVIII
wiek. Wówczas powstały m.in. kolędy „Wśród nocnej
ciszy”, „Lulajże Jezuniu” i „Bóg się rodzi”.

Kolęda to również odwiedzanie przez kapłana parafian
w ich domach. Dawniej na wsiach istniał zwyczaj, że
gdy chodzący po kolędzie ksiądz wychodził z
czyjegoś domu, panny i dziewczęta starały się jak
najszybciej usiąść na krześle lub stołku, na którym
wcześniej siedział duchowny. Wierzono bowiem, że ta,
która pierwsza usiądzie, w tym samym roku wyjdzie
za mąż.

ŚWIĄTECZNE PRZYSŁOWIA
Święta Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie.

Zielone Boże Narodzenie, biała Wielkanoc.

Gdy w Narodzenie Pana pogodnie, będzie tak cztery
tygodnie.

Gdy choinka tonie w wodzie, jajko toczy się po lodzie.

Jeśli dzień wigilijny pogodny, roczek będzie urodny.

W jakim blasku Bóg się rodzi, w takim cały styczeń
chodzi.

Jakiś w Wigilię, takiś cały rok.

Szopka w osińskim kościele.

Jasełka.

Ksiądz proboszcz i schola "Adonai".

R.

R.

R.
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Z MALOWANEJ SKRZYNI
SKARBY PRABABCI

Osiński strój ludowy. Potak - do nawijania nici na szpulki.

Tak działała maglownica. Żelazko na węgiel.

R.

R. R.

R. R.


