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Szkolne walentynki

W numerze między innymi:
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole
- spotkanie czytelnicze
- spotkanie z pierwszoklasistami
- szkolne walentynki
- Powiatowy Konkurs Recytatorski w Osieku

Jak co roku organizowane były przez Samorząd
Uczniowski walentynki. Nasi szkolni koledzy i
koleżanki zaprezentowali przedstawienie
poświęcone różnym obliczom miłości. Recytowali
wiersze oraz przekazali informacje dotyczące
historii święta zakochanych. Uczniowie mieli
również możliwość obejrzenia humorystycznej
scenki pokazującej w zabawny sposób, jak mogą
wyglądać relacje rodzinne. Rolę żony zagrała
Anna Bytner. W rolę męża wcielił się Jakub
Kokowicz, który rozbawił publiczność. Pojawił się
też kolega męża - Hubert Gutowski, który
próbował uświadomić przyjacielowi, że ten nic nie
znaczy… Po występie klas piątych i szóstych
przybył do nas walentynkowy listonosz, który
rozdał listy nauczycielom i uczniom.  Na koniec
ogłoszono wyniki konkursu literackiego.
Najpiękniejszy wiersz o tematyce walentynkowej
napisała Karolina Wysocka - uczennica kl.VI.
Serdecznie gratulujemy!  Było to bardzo miłe
spotkanie, dzięki któremu wszyscy
dowiedzieliśmy się, jak ważna jest miłość w życiu
każdego człowieka i że trzeba miłować i kochać
bliskich nie tylko w dniu walentynek. Za
wprowadzenie w miły  walentynkowy nastrój,
dziękujemy szkolnym artystom.

WALENTYNKI

WALENTYNKI

J.T.
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Dnia 20.02.2017 r. w świetlicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Osieku zorganizowano bal karnawałowy
dla uczniów naszej szkoły. Kreatywność dotycząca
ubioru wzbudzała zachwyt i podziw. Odwiedziły nas
księżniczki, biedronki, funkcjonariusze policji, a nawet
wampiry. Były też postaci z bajek, piłkarze, rycerze…
Gratulujemy pomysłowości! Wszyscy uczestnicy balu
zgodnie twierdzili, że wspaniale spędzili czas, wspólnie
tańcząc i bawiąc się .

Różni goście na balu...

WALENTYNKOWY
HUMOR
Młody człowiek przyszedł z wizytą i zwraca się do
pana domu:
- Przyszedłem, by poprosić o rękę pańskiej córki
Marysi.
- Ależ, młody człowieku, ja pana przecież jeszcze nie
znam!
- Tym lepiej, proszę pana, tym lepiej.

#########################################

Młody człowiek uroczyście prosi o rękę swojej
ukochanej, ale ojciec dziewczyny nie wydaje się
zachwycony i bez ogródek oświadcza:
- Musi pan wiedzieć, młodzieńcze, że nie po to tak
starannie i przez tyle lat wychowywałem swoją córkę,
aby teraz najlepszą część życia spędziła z byle
głuptakiem.
- Właśnie dlatego proszę pana o jej rękę! - odpowiada
kandydat na męża..
#########################################

  Nie samą nauką żyjemy!
 Bal karnawałowy w Osieku
 
Uczniowie chcieliby, jak mówią, aby taki bal
przebierańców był przynajmniej raz w miesiącu...

- Tak kochasz Olę, jak ona mówi?
- Chyba tak.
- Podobno rzuciłeś dla niej papierosy?
- Tak.
- I alkohol?
- Tak.
- I przestałeś grać w karty?
- Także prawda.
- To kiedy się żenisz?
- Nie wiem jeszcze. Doszedłem do wniosku, że z
takimi zaletami, bez nałogów, mogę sobie znaleźć
dużo lepszą od Oli.

#######################################

W dyskotece chłopak pyta dziewczynę stojącą przy
ścianie:
- Masz wolny następny taniec?
Ona odpowiada:
- Tak! Tak!
On na to z uśmiechem:
- To potrzymasz mi colę?

#######################################

J.T.
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otrzymała MDo konkursu przygotowywała się pod kierunkiem pani Katarzyny Sadowskiej. Magda zaprezentowała  wiersz
Marii Konopnickiej pt. „Co dzieci widziały w drodze”. Konrad Ciborski z klasy II a zdobył wyróżnienie. Konrad pod
kierunkiem pani Aliny Bytner przygotował wiersz Władysława Bełzy pt. „Modlitwa za Ojczyznę”. 
W kategorii klas IV-VI jury wyróżniło ucznia klasy V b, Kacpra Chojnackiego. Zaprezentował on wiersz Juliusza
Słowackiego pt. „W pamiętniku Zofii Bobrówny”. Do konkursu uczeń został przygotowany przez panią Jolantę
Rutkowską.

Zwyciężczyni konkursu - M.Witkowska

Sylwia M.

Kilka słów o przew. SU

Sylwia Madejewska
uwielbia robić zdjęcia i grać w
koszykówkę. Oprócz tego jeździ 
konno i lubi śpiewać. Bardzo
angażuje się w organizację życia
szkolnego.Twierdzi, że z całą
pewnością nie żałuje decyzji, że
kandydowała do SU. To sprawia
jej dużą satysfakcję.
Życzymy samych sukcesów !

Magda zaprezentowała wiersz Marii Konopnickiej pt.
„Co dzieci widziały w drodze”. Konrad Ciborski z klasy
II a zdobył wyróżnienie. Konrad pod kierunkiem pani
Aliny Bytner przygotował wiersz Władysława Bełzy pt.
„Modlitwa za Ojczyznę”. 
W kategorii klas IV-VI jury wyróżniło ucznia klasy V b,
Kacpra Chojnackiego. Zaprezentował on wiersz
Juliusza Słowackiego pt. „W pamiętniku Zofii
Bobrówny”. Do konkursu uczeń został przygotowany
przez panią Jolantę Rutkowską.
Ogromne gratulacje zarówno dla laureatów jak i ich
opiekunów, którzy ich przygotowywali!!!

Powiatowy Konkurs Recytatorski Dzieci „Samochwała”

28 lutego 2017 r.  odbył się w Osieku Powiatowy Konkurs Recytatorski Dzieci „Samochwała” zorganizowany   z
okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w
Osieku. W zmaganiach wzięło udział ponad 120 dzieci z naszego powiatu. Naszą szkołę reprezentowało 7
uczniów z klas II i III oraz 8 uczniów z klas starszych.Tytuł „Mistrza Recytacji” w kategorii klas I-III otrzymała
Magdalena Witkowska - uczennica klasy II b Szkoły Podstawowej im. KOU w Osieku.
Do konkursu przygotowywała się pod kierunkiem p. K. Sadowskiej.

J.T.

.
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Wywiad z panią Marylą Lejpamer
wychowawczynią klasy I

- Jak ocenia Pani pracę z pierwszakami?
- Dzieci są bardzo miłe, sympatyczne i otwarte. Od
pierwszych dni nauki szybko nawiązały kontakt z
nauczycielem, dzielą się swoimi wrażeniami i
spostrzeżeniami. 
- Ile osób uczęszcza do Pani klasy?
- Jedenaścioro uczniów.
- Czy mogłaby Pani powiedzieć kilka słów o sobie?
- W zawodzie nauczyciela pracuję trzydziesty rok. Od
małego dziecka marzyłam, żeby uczyć w szkole.
Lubię słuchać muzyki, tańczyć, czytać, piec ciasta
oraz, jeśli dopisuje pogoda, jeździć rowerem.
- Czy wybrałaby Pani zawód nauczyciela jeszcze raz?
- Oczywiście! Zawód nauczyciela to moje powołanie.

  Życzymy samych sukcesów Pierwszoklasistom!

- Za co lubi Pani swoją pracę?
- Przede wszystkim za wdzięczność i okazywanie
dobrego serca przez dzieci oraz za to, że uczniowie
chcą rozwijać swoje talenty taneczne z wielką
radością.
- Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu.
- Ja również dziękuję za miłą rozmowę.

Pierwszaki podczas występów

VI NOCNE SPOTKANIE CZYTELNICZE

27-28 stycznia nauczyciele klas I-III Szkoły
Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w
Osieku zorganizowali kolejne spotkanie czytelnicze
połączone z nocowaniem dzieci w szkole. Tym razem
gościli seniorów z Klubu Seniora „Serce na Dłoni”
działającego w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku. 

Panie: Sabina Łukaszewska, Bożena Kolanowska,
Zofia Zielińska, Barbara Wiwatowska, Mieczysława
Tomasik, Anna Więciorkowska i pan Zbigniew
Czachowski przygotowali dla dzieci mnóstwo atrakcji:
czytali oraz recytowali wiersze polskich poetów, bawili
się w zabawy i pląsy ze swojego dzieciństwa, wspólnie
rysowali ilustracje do wierszy. Dzieci miały okazję
przeprowadzić w grupach wywiady ze swoimi gośćmi,
porozmawiać o dawnych czasach, o tym, jak dawniej
dzieci bawiły się i spędzały wolny czas. Piękną
dekorację i rysunki dla dzieci wykonała pani Katarzyna
Szmycińska.

Jak co roku rozegrano Turniej Tenisa Stołowego, który
przygotował i poprowadził dyrektor GOK-u Jan
Sadowski. Rodzice przygotowali dzieciom słodki
poczęstunek i zadbali, by ich pociechy miały cieplutko i
mięciutko w czasie nocnego wypoczynku. Po
wieczornych harcach, uczestnicy imprezy cichutko
zasnęli przytuleni do swoich miśków, a nad spokojnym
snem dzieci czuwały wychowawczynie: Marzena
Sadowska, Teresa Michalska, Katarzyna Sadowska,
Alina Bytner, Maryla Lejpamer i dyrektor szkoły
Tomasz Sadowski. 

J.T.
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Dzień Bezpiecznego
Internetu

 Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole
zorganizowano kilka działań dla dzieci i dla rodziców.
Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli  w zajęciach
edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu w sieci
oraz bezpieczeństwu mobilnemu. Oglądali filmy pt.
„Owce w sieci”  oraz „Dzieciaka i Loco przygody w
sieci”, rozmawiali na temat netykiety, przygotowali
prace plastyczne, gazetki tematyczne oraz plakaty o
bezpiecznym używaniu aplikacji telefonicznych.
Uczestniczyli też w kursie e-laerningowym, podczas
którego Krzysztof Hołowczyc wyjaśniał zasady
korzystania z Internetu, zwracając uwagę na ochronę
swych danych, zawieranie znajomości, szukanie
pomocy i przestrzegając przed mową nienawiści -
hejtem. Także trzecioklasiści poznali zagrożenia
czyhające na młodych internautów. Opowiedziały im o
nich piątoklasistki, które same poprowadziły zajęcia dla
swych młodszych kolegów – przygotowały krzyżówkę,
kolorowankę oraz filmy animowane i ulotki  dla
rodziców. A były to Weronika Dziak, Sandra
Kochanowska, Vanessa Suer, Wiktoria Teska i
Wiktoria Zakierska. Dla rodziców udostępnione zostały
materiały informacyjne na stronie internetowej szkoły.
Wychowawcy klas IV- VI podjęli też tę tematykę
podczas wywiadówek. Zajęcia zostały przygotowane
przez pana Przemysława Frydryszaka i panią Jolantę
Rutkowską na bazie materiałów programu Komisji
Europejskiej "Safer Internet".

Wiemy sporo na ten temat..

Bezpiecznie surfujemy

                   Zwycięski mecz naszej drużyny!

Dnia 25 stycznia 2017 r. odbył się mecz towarzyski
między SP w Osieku a SP w Gorczenicy. W składzie
naszej drużyny były: Daria Guzowska, Monika
Jakóbowska, Magdalena Bytner, Aleksandra
Roskowska, Małgorzata Lewandowska, Sylwia
Madejewska, Weronika Świst, Julia Jarońska, Martyna
Makowska i Julia Palczewska. Opiekunem drużyny
był pan Dariusz Koprowski. Gra była bardzo zacięta.
Pojawiły się faule zarówno ze strony naszej jak i
przeciwnej drużyny, ale daliśmy radę i przywieźliśmy
piękny puchar. Mecz zakończył  się wynikiem 24:12
dla SP w Osieku. Gratulacje!!!!

Nasi mistrzowie

J.T.

J.T.

J.T.
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   Dzień Babci i Dzień Dziadka    
           w naszej szkole

Dzieci z klas I-III wraz z wychowawczyniami
przygotowały bardzo różnorodny i bogaty program
artystyczny. Honorowymi gośćmi imprezy były babcie
i dziadkowie, którzy tłumnie przybyli do swoich
wnucząt z różnych stron Polski. Swoją obecnością
zaszczycili nas: Wójt Gminy Osiek Kazimierz
Wolfram, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Michałowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jan
Sadowski, Dyrektor Szkoły Tomasz Sadowski oraz
członkowie Klubu Seniora „Serce na Dłoni”. 

   

Dzieci śpiewały i tańczyły  w przepięknych, barwnych strojach. Wszystkie stroje i rekwizyty pochodziły z naszej
szkolnej garderoby, którą od lat pomagają nam tworzyć rodzice i dziadkowie, za co im serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy też rodzicom uczniów klas młodszych za przygotowanie kawy i ciasta dla zaproszonych gości oraz
paniom: Katarzynie Szmycińskiej i Agnieszce Treder za okazaną pomoc w pracach plastycznych i
dekoracyjnych. Nad całością uroczystości czuwali nauczyciele: Marzena Sadowska, Teresa Michalska, Alina
Bytner, Marianna Lejpamer, Katarzyna Sadowska, Lucyna Cyrankowska i Przemysław Frydryszak. 

                Międzynarodowy Dzień              
   Języka Ojczystego

 
    Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w projekcie "Nam
nie jest obojętne, jak będziemy mówili i pisali". Z okazji
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
przystąpili do szkolnego turnieju wiedzy, który
poświęcony był frazeologizmom.
Oto wyniki zmagań zespołowych:
I miejsce: klasa Va 
II miejsce: klasa IVa 
III miejsce:  klasa VI 
W rywalizacji indywidualnej tytuł „Mistrza Potyczek
Językowych 2017” zdobyli:
Dawid Wasiłek (klasy IV)
Zuzanna Chojnacka (klasy V)
Magalena Bytner (klasa VI)
Gratulujemy !

Gazetkę zredagowali: 
A. Roskowska, D. Guzowska, N. Jaworska,
S. Madejewska, H. Gutowski oraz F. Choiński
Opiekunowie: J.Teodorska
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