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„Spotkanie z tradycją”
 w Tokarni

27 września uczniowie klas III-VI wyjechali do Tokarni na Sejmik
Dziecięcy województwa świętokrzyskiego. Wzięli tam udział w
imprezie „Spotkanie z tradycją”. Wielu emocji dostarczył
„Questing” – gra terenowa, której uczestnicy, wędrując w
skansenie szlakiem zabytków kultury ludowej i kierując się
zbieranymi po drodze wskazówkami, szukali ukrytego „skarbu”.
W zorganizowanych dla dzieci konkursach można się było
wykazać wiedzą o regionie, jego tradycjach i historii, a później
wyszaleć się w dawnych grach i zabawach. Grele, toczenie
fajerki, wyścigi w workach, piłkarski mecz w „szmaciankę”…
Okazało się, że doskonałej rozrywki może dostarczyć  nie tylko
komputer.

Nasza wycieczkowa grupa.

Przeciąganie liny to niezła frajda!

WSPOMNIENIE O KSIĘDZU ROMANIE KOTLARZU

  W  niedzielę 23 października  odbyło się podsumowanie
parafialnych obchodów rocznicy śmierci księdza Romana
Kotlarza. We wrześniu i październiku można było obejrzeć w CTL
okolicznościową wystawę poświęconą „męczennikowi robotniczej
sprawy”, a dzieci ze Szkoły Podstawowej w Osinach
uczestniczyły w lekcjach muzealnych. Uczniowie kl. IV-VI
miejscowej wzięli udział w konkursie wiedzy „Ksiądz Roman
Kotlarz – życie i działalność”. Najlepsi okazali się: I miejsce –
Dominika Gwóźdź, II miejsce – Weronika Sieczka, III miejsce –
Mateusz Sobczyk. Nagrody ufundowali  wójt Gminy Mirzec
Mirosław Seweryn oraz radny z  Osin Jan Zawisza.
  Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył ksiądz kanonik Paweł
Cygan, proboszcz parafii Bogoria. W homilii przybliżył wiernym
postać ks. Romana Kotlarza. W uroczystym nabożeństwie
uczestniczyli: Krzysztof  Lipiec - Poseł na Sejm RP, Andrzej Pruś
- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
Mirosław Seweryn - Wójt Gminy Mirzec,Jan Zawisza - Radny
Gminy Mirzec oraz Zofia Siwiec - Dyrektor SP Osiny.

Wystawa w Centrum Twórczości
Ludowej.

Laureaci konkursu.
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SZKOLNY FESTIWAL NAUKI I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
14 października upłynął w Szkole Podstawowej w Osinach pod znakiem edukacji i dobrej zabawy. Na szkolną imprezę promującą zdrowe odżywianie oraz pożyteczne i aktywne

spędzanie wolnego czasu przybyli przedstawiciele Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Kielcach, na czele z zastępcą dyrektora Dariuszem Stachowiczem.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Zofia Siwiec, która przypomniała o realizowanych w szkole prozdrowotnych programach: „Szklana mleka” oraz „Owoce i warzywa w szkole”.

  Kolejnym punktem programu były pokazy naukowych doświadczeń zaprezentowane przez uczniów
przygotowanych do prezentacji przez Anetę Stasiak. Wszyscy mogli się dowiedzieć jak oddzielić sól od pieprzu,
wykonać „rakietę” z gumowego balonika czy też użyć tajnego pisma z wykorzystaniem soku z cytryny. Całość
zakończył efektowny „wybuch” wulkanu. W roli młodych naukowców wystąpili: Weronika Nowak, Dominika
Gwóźdź oraz Magdalena Mularska.

 Po solidnym łyku wiedzy można było przejść do „łamania głowy”. Podzieleni na zespoły uczniowie rozwiązywali
zagadki i rebusy tematycznie związane z owocami i warzywami. Naukowego charakteru nadały rywalizacji
matematyczne szarady przygotowane przez Iwonę Ankurowską.
  Jak nakazują zasady zdrowego stylu życia, po wysiłku umysłowym wskazana jest aktywność fizyczna.
Sławomir Oleksak ustawił niezwykły tor przeszkód. Dzieci musiały wykazać się nie tylko sprawnością ruchową,
ale również zdać „po drodze” test ze znajomości owoców i warzyw, które rozpoznawały po kształcie i smaku.
Dziewczyny z klasy szóstej wykonały żywiołowy pokaz tańca, który także jest dobrym sposobem na kondycję i
zdrowie.
  Podczas szkolnego święta zdrowego stylu życia mogliśmy też podziwiać wystawę prac plastycznych uczniów
wykonanych na organizowany przez Agencję Rynku Rolnego konkurs „Owocowo-warzywna rewia mody”. Nasi
goście przygotowali dla wszystkich dzieci drobne upominki, które sprawiły im wiele radości. Dziękujemy!

PATRIOTYCZNE
ZADUSZKI

  25 października uczniowie klas IV-VI wybrali się do
pobliskiego lasu i oddali cześć żołnierzom Legionu
Puławskiego poległym w stoczonej w dniach 19/20
maja 1915 roku bitwie pod Pakosławiem. Symboliczna
„Mogiła” na bitewnym polu została w tym roku
odnowiona dzięki pomocy mieszkańców Osin –
Krzysztofa Turka i jego syna Norberta. Dzieci
uporządkowały teren, złożyły kwiaty i zapaliły znicze
oraz minutą ciszy oddały hołd bohaterom walczącym o
niepodległość ojczyzny. Wysłuchały też pogadanki
historycznej o przebiegu bitwy. Uczniowie z klas
młodszych odwiedzili w tym tygodniu pomnik
poświęcony pamięci rodziny Ankurowskich
(wymordowanej przez Niemców w 1942 roku).
„Patriotyczne Zaduszki” i opieka nad lokalnymi
miejscami pamięci są wieloletnią tradycją naszej
szkoły.

Tor przeszkód wzbudził wiele emocji.

Przy leśnej mogile.
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ŚNIADANIE DAJE MOC!

W dniu 8 listopada, uczniowie klas 0-III przygotowywali wieeeeelkie śniadanie. Szkoła przyłączyła się do
ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje Moc”. Już na początku uczestnicy „przenieśli się” w świat baśni, bowiem
bohaterami tego kulinarnego  święta byli: kosmiczni agenci -  Tola (w tej roli Weronika Nowak) i Maks (Aleks
Olesiński) oraz dziwaczny stwór – Wszystkojad (Adam Rafalik). Znani byli oni już uczniom klasy III, którzy
wcześniej wzięli udział w konkursie „Misje Śniadaniowe”. Dzieci poznawały zasady zdrowego odżywiania  i
„uczyły” tych zasad kosmicznych agentów, których misją było odzwyczaić  Wszystkojada  od jedzenia
wszystkiego, co popadnie i nauczyć go zdrowego stylu życia. Kosmiczne postacie będą towarzyszyć dzieciom
w ciągu całego roku szkolnego podczas omawiania kolejnych zasad prawidłowego odżywiania. Według baśni,
ostatni dzień pobytu stwora na naszej planecie przypadł akurat w dniu akcji „Śniadanie Daje Moc”, więc Tola i
Maks poprosili dzieci o pomoc w przygotowaniu dla niego zdrowego posiłku. Do tej akcji przyłączyło się również
środowisko lokalne: Koło Gospodyń Wiejskich, pani pielęgniarka, ks. proboszcz oraz rodzice. Wreszcie nadszedł
moment  chyba najbardziej oczekiwany – wspólne spożywanie śniadania. Później wszyscy obejrzeli prezentację
zasad zdrowego odżywiania, do których zostały ułożone krótkie rymowanki. W ten sposób  Wszystkojad miał
lepiej je zapamiętać i zrozumieć. Mamy nadzieję, że działania dotyczące zdrowego odżywiania będą służyły nie
tylko kosmicznym stworkom ….. i nie tylko w tym jednym dniu.

WIECZÓR
 ANDRZEJKOWYCH WRÓŻB

„Andrzejki” tradycyjnie upłynęły pod znakiem
doskonałej zabawy. Na uczniów czekały liczne
niespodzianki. Konkursy i andrzejkowe wróżby
wzbudziły wiele emocji, bo każdy chciał wiedzieć, co
przyniesie mu los. „Wędrujące” buty wskazywały
kolejkę do zamążpójścia. Można też było wywróżyć
sobie imię przyszłej sympatii i wykonywany zawód. W
dobrej kompanii czas mijał tak szybko, że niektórym
trudno było pogodzić się z końcem szkolnej imprezy. 

Młodzi kucharze w akcii!

Wędrujące buty.

Red.

Red.
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HISTORIA ZA MIEDZĄ 

  W tym roku obchody Święta Niepodległości w Szkole
Podstawowej w Osinach miały szczególnie uroczysty
charakter. Na akademię przybyli zacni goście: wójt
Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący
Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Jan Raczyński,
ksiądz proboszcz Dariusz Maciejczyk, sołtys Osin
Roman Stompór, panie z Koła Gospodyń Wiejskich –
Barbara Kwapisz i Irena Zakrzewska oraz rodzice.
Dyrektor Zofia Siwiec powitała wszystkich
zgromadzonych na sali, wprowadzono sztandar szkoły
i odśpiewano państwowy hymn. Naraz przygasły
światła i rozpoczął się niezwykły historyczny spektakl.
Szkolni muzycy i aktorzy zaprosili publiczność w
podróż po ojczystych dziejach. Ukazali trudną drogę,
którą nasi przodkowie kroczyli ku wolnej Polsce.
Podczas występu został mocno zaakcentowany
wojenny epizod związany z naszym terenem – bitwa
pod Pakosławiem, stoczona z Niemcami przez
polskich żołnierzy z Legionu Puławskiego w dniach
19/20 maja 1915 roku. Z krwawym bojem o
niepodległość łączy się piękna szkolna tradycja –
„Patriotyczne Zaduszki”. Wydarzeniom tym poświęciła
również swe piękne wiersze osińska poetka i
gawędziarka Irena Zakrzewska. Oczywiście nie mogło
ich zabraknąć w naszym występie. Patriotyczny
charakter uroczystości podkreślały kotyliony oraz
„biało-czerwona” dekoracja całej szkoły. Po występie
młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a
wójt Mirosław Seweryn podziękował im za piękną
lekcję ojczystej i lokalnej historii.
  Program artystyczny został przygotowany pod
kierunkiem Zofii Siwiec, Iwony Ankurowskiej, Anety
Stasiak oraz Jacka Królaka.

Mikołajki

  6 grudnia dzieci z zerówki oraz klas II i III pojechały
do kieleckiej filharmonii na koncert „Dysonans, czyli
powrót królewicza”. W „Manufakturze” brały udział w
warsztatach „Magia karmelu”. Każdy miał okazję
samodzielnie wykonać dla siebie lizaka. Klasy starsze
wybrały się do kina w Starachowicach na film „Za
niebieskimi drzwiami”. 7 grudnia przedszkole odwiedził
Mikołaj oraz towarzysząca mu Śnieżynka. Długo
oczekiwany gość wywołał szerokie uśmiechy na
twarzach dzieci. Przywitały go śpiewając mu piosenki i
recytując wiersze. Zaprezentowały również tańce
specjalnie przygotowane pod kierunkiem
wychowawczyni Aliny Dudek. Mikołaj obdarował
wszystkich prezentami. Miłym akcentem spotkania
były wspólne zdjęcia z grudniowym gościem.

Uroczysta akademia. Symboliczna warta honorowa.

Mikołaj z wizytą u najmłodszych.

Red. Red.

Red.
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SUKCES NASZEJ ZOSI!
„Owocowo-warzywna rewia mody” to konkurs
plastyczny zorganizowany przez Agencję Rynku
Rolnego. Jego głównym celem było propagowanie
zasad zdrowego żywienia i kształtowanie
prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci
klas I-III szkół podstawowych. Do Kielc napłynęło
ponad 700 prac z terenu całego województwa
świętokrzyskiego. Do ścisłego finału zakwalifikowano
artystyczne wytwory trzech uczennic z naszej szkoły:
Marii Krogulec, Dominiki Dzik i Zofii Kosno,
przygotowane pod kierunkiem Iwony Ankurowskiej.
Duże uznanie w oczach jury uzyskała praca Zosi,
która zajęła III miejsce w swojej kategorii wiekowej.
GRATULUJEMY!

KOLĘDOWANIE Z TRADYCJĄ

  Pod takim hasłem 22 grudnia odbyło się szkolne
spotkanie wigilijne. Podczas artystycznego występu w
głównej roli wystąpił szkolny zespół „Wesołe Nutki”
prowadzony przez dyrektor Zofię Siwiec, którą
wspierała w tym dniu Iwona Ankurowska. Uczniowie
zaprezentowali kilkanaście kolęd, pastorałek i
świątecznych piosenek. Przypomniano również stare
polskie tradycje, zwyczaje i obrzędy związane ze
świętami Bożego Narodzenia. Na zakończenie nie
zabrakło symbolicznego opłatka oraz gorących
życzeń, które całej szkolnej społeczności złożyła pani
dyrektor oraz ksiądz proboszcz Dariusz Maciejczyk.
„Wesołe Nutki” wystąpiły ze swoim świątecznym
programem podczas sesji Rady Gminy w Mircu. Warto
też dodać, że nasza szkoła wykonała również
świąteczną dekorację Urzędu Gminy. 

Nasze artystki.

Płyń kolędo, płyń...

Występ w Mircu.

"Wesołe Nutki" i ... nasza dekoracja.

Red.

Red.

Red.

Red.
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Wycieczka do Radomia
13 stycznia uczniowie wyjechali na wycieczkę do
Radomia. W Zespole Szkół Muzycznych wysłuchali
„Koncertu karnawałowego”. W trakcie występu poznali
wiele instrumentów oraz utworów charakterystycznych
dla różnych kręgów kulturowych. Nowo zdobytą
wiedzę mogli sprawdzić uczestnicząc w
zorganizowanym dla widzów konkursie. Następnie
dzieci odwiedziły Muzeum im. Jacka Malczewskiego.
Obejrzały tam ekspozycję przyrodniczą i
uczestniczyły w lekcji muzealnej.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
15 stycznia Osiny znowu zagrały w kapeli gorących
serc Jurka Owsiaka. 25 Finał WOŚP przebiegał pod
kierunkiem Sławomira Oleksaka (to już jego 22 rok
działalności dla Orkiestry!) oraz Iwony Seweryn z
Centrum Twórczości Ludowej. Od rana do akcji
wkroczyli szkolni wolontariusze: Amelia Gwóźdź,
Miłosz Gwóźdź, Agata Turek, Dominika Gwóźdź,
Katarzyna Chmielewska, Krystian Kuźdub, Zuzanna
Caban, Weronika Nowak i Damian Kaczmarski.
Zbierali pieniądze w Osinach, Mircu, Wierzbicy i
Mirowie. Najwięcej trafiło do puszki Zuzi Caban (816,76
zł.). Ogółem udało się zebrać 3550 złotych.
Dziękujemy! Siema!

Żyć zdrowo

W ostatnim styczniu gościliśmy w szkole panią Reginę
Seweryn, pielęgniarkę, która od lat zabiega i troszczy
się o zdrowie naszych uczniów. Podczas spotkań z
dziećmi wygłosiła pogadankę na temat zdrowego stylu
życia oraz zalet aktywnego spędzania czasu wolnego i
ruchu na świeżym powietrzu. 

W karnawale czas na bale

Jak zwykle ostatni dzień przed feriami upłynął w
atmosferze doskonałej zabawy. Oczekiwana przez
dzieci szkolna „Choinka” dostarczyła wielu wrażeń i
wprowadziła w nastrój czekającej wszystkich
dwutygodniowej „laby”. Wspólne zabawy, konkursy,
taneczne popisy i pełny luz – to jest to! Przecież nie
samą nauką człowiek żyje. 

Zwiedzamy ekspozycję przyrodniczą.

Oj, działo się, działo!

Spotkanie z pielęgniarką.

Sezon na księżniczki..?

Red.

Red.

Red.

Red.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Zapraszanie rodzinnych seniorów na uroczystość z okazji ich święta, jest tradycją na stałe wpisaną w
repertuar szkolnych imprez. Dzień Babci i Dziadka to chwile uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. 20
stycznia w szkole odbyła się wspaniała impreza. Na wstępie dyrektor Zofia Siwiec ciepłymi słowami
powitała wszystkich gości, w tym wójta Mirosława Seweryna, radnego z Osin Jana Zawiszę oraz księdza
proboszcza Dariusza Maciejczyka. Dzieci wraz ze swoimi paniami – Aliną Dudek, Małgorzatą Cichocką i
Ewą Nowak oraz panią dyrektor przygotowały piękny program artystyczny. Wiersze, piosenki,
inscenizacje, skecze i żywiołowe tańce w wykonaniu wnucząt rozgrzały serca i wywołały łzy wzruszenia
babć i dziadków. Po części artystycznej dzieci obdarowały ich przygotowanymi przez siebie upominkami.
Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy nie tylko dowieźli honorowych gości na uroczystość, ale okazali
dużą pomoc w przygotowaniu słodkiego poczęstunku. Spotkanie upłynęło w miłej i rodzinnej atmosferze,
a dzieci podziękowały swym babciom i dziadkom za miłość i trud włożony w ich wychowanie.

Dla Babci, dla Dziadka... Stylowy menuet.

Zobacz Babciu nasz teatrzyk! Życzenia dla drogich gości.

Red. Red.

Red. Red.
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