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KSIĄŻKOLANDIA

Dnia 6.XI.2017 roku uczniowie klasy I 
wspólnie z wychowawczynią panią

Małgorzatą Cichocką odbyli podróż do
„Krainy Książkolandii”, którą wraz z

przewodnikiem – panią Iwoną
Cholewińską odkrywali w szkolnej
bibliotece. Dzieci zapoznały się z

zasadami obowiązującymi w bibliotece i
czytelni. Miały okazję zobaczyć

dokumenty związane z pracą szkolnej
biblioteki ( karta czytelnika, karta

książki) oraz pieczątkę, którą stempluje
się wszystkie znajdujące się w niej

książki. Najmłodsi czytelnicy musieli
wykazać się swoją dotychczasową

wiedzą związaną z różnymi baśniami.
Zagadki o postaciach z bajek i nie tylko
zadawały uczennice klasy IV (Adrianna

Stompór, Nikola Stachowicz, Marta
Tomaszewska, Irmina Gibała, Marysia

Krogulec).
Następnie przyszedł czas pasowania na
pełnoprawnych czytelników biblioteki
szkolnej w Osinach. Uczniowie złożyli
najpierw przyrzeczenie czytelnika oraz

obiecali spełniać wszystkie prośby
książek, dotyczące ich właściwego

użytkowania. Następnie
pierwszoklasiści zostali pasowani  na

czytelników dołączając w ten sposób do
braci czytelniczej naszej szkoły. Z rąk
pani dyrektor Zofii Siwiec otrzymali

pamiątkowe dyplomy.  Mogli również
wypożyczyć z biblioteki pierwsze

książki. Uczniowie z uśmiechami na
twarzach obiecali, że będą częstymi

gośćmi „Krainy Książkolandii”

O książkach wiedzą już bardzo dużo.

Książka może być naprawdę ciekawa!

Przyrzekamy być dobrymi czytelnikami...

Pamiątkowe dyplomy.
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„Śniadanie Daje Moc”
Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Osinach przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje
Moc”. Dzieci z klas 0-III przygotowały zdrowe, kolorowe potrawy: kanapki, owocowe szaszłyki i sałatkę
jarzynową. Potem nadszedł chyba najbardziej oczekiwany moment – wspólne śniadanie. Ponadto dzieci z
klasy „0” zainscenizowały piosenkę „Idą witaminki” oraz przy dźwiękach akordeonu zatańczyły
„Cebulkę”. Uczestnicy akcji wykazali się dużą wiedzą na temat zdrowego żywienia w czasie rozmowy z
Katarzyną Kąpałą – panią dietetyk z Urzędu Gminy w Mircu. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wyraził
słowa podziękowania i uznania dla dzieci za przygotowanie smacznych potraw. Na zakończenie wszyscy
mali „kucharze” otrzymali upominki z rąk Dariusza Stachowicza – przedstawiciela Krajowego Związku
Wsparcia Rolnictwa w Kielcach. Słowa podziękowania należą się rodzicom, którzy pomogli w organizacji
dzisiejszej akcji.

Młody kucharzu - do dzieła! To będą przepyszne szaszłyki!

Idą, idą witaminki. Pamiątkowe zdjęcie z gośćmi.
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
10 listopada uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Na uroczystą akademię przybyli:  ksiądz
proboszcz Dariusz Maciejczyk, przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Olesińska oraz seniorka z Koła
Gospodyń Wiejskich w Osinach Aleksandra Kosowska. Dyrektor Zofia Siwiec powitała szkolną
społeczność i oddała głos prowadzącym program – Weronice Nowak i Marcie Tomaszewskiej. Uczniowie
z klas IV-VII przypomnieli dramat rozbiorów i długą, pełną cierpień i poświęceń, drogę Polaków do
niepodległości. Zaakcentowano również ważne wydarzenia z historii naszej małej ojczyzny – udział w
powstaniu styczniowym Józefa i Jadwigi Prendowskich z Mirca oraz stoczoną w pobliżu Osin bitwę pod
Pakosławiem (19/20 maja 1915 roku). Program uświetniły patriotyczne pieśni w wykonaniu zespołu
„Wesołe Nutki”. Poprzez wspólne odśpiewanie „Roty” oddaliśmy hołd wszystkim tym, dzięki którym
możemy cieszyć się wolnością. Uroczystość przygotowali: Zofia Siwiec, Iwona Ankurowska i Jacek
Królak. 

Pamiętamy.... Wróg Legionu nie pokonał!

Uroczysta akademia. Dzisiaj wielka jest rocznica!
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PIERWSZAKI NA
FESTYNIE „ECHA DNIA”

 Dnia 13.XI.2017r. uczniowie klasy I wzięli udział w
festynie zorganizowanym przez gazetę „Echo

Dnia”. Uroczystość odbyła się w Starachowickim
Centrum Kultury. Tematem przewodnim imprezy

było bezpieczeństwo, więc organizatorzy
przygotowali spotkanie z policjantem i strażakiem.

Przypomnieli oni dzieciom zasady ruchu
drogowego oraz pouczyli jak bezpiecznie bawić się

w domu. O zagrożeniach mówili również
przedstawiciele KRUS-u w Starachowicach.
Uczniowie poznali prawidłowe oznaczenia
niebezpiecznych środków ochrony roślin.

Po części edukacyjnej odbył się konkurs dla
uczestników spotkania. Naszą szkołę

reprezentowała Martyna Dzik. Wszystkie dzieci,
zarówno te biorące udział w konkursie, jak również
pozostałe, otrzymały upominki od organizatorów.
Na zakończenie wszystkie pierwszaki  ustawiły się

do wspólnego klasowego zdjęcia , które ukaże
7.XII.20107r.  w „Echu Dnia”.

Klasa I z wychowawczynią M. Cichocką.

ZUZIA CABAN NA LUDOWO
  24 listopada odbył się VIII Regionalny Konkurs
Recytatorski Gwarą Ludową pod hasłem „Chodźta
bosso pu Łysicy” zorganizowany przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suchedniowie.
Utwory poetyckie i fragmenty prozy przedstawiło
26 uczestników ze szkół podstawowych z terenu
naszego województwa. Wśród nich była nasza
Zuzanna Caban z klasy VII, która opowiedziała
osińską gawędę pt. „Hanka”.  Nagrody co prawda
nie zdobyła, ale jej występ był bardzo udany i
wywołał wzruszenie wspierających ją gorąco –
mamy Iwony i babci - Ireny Zakrzewskiej (autorki
tekstu opowiedzianego przez wnuczkę). Mogą być
z niej naprawdę dumne. Tak trzymaj Zuza i rozwijaj
swoje zdolności. Brawo! 

Nasza młoda specjalistka od gwary.

Uczestnicy konkursu w Suchedniowie.X
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ZDROWO JEŚĆ – ZDROWO ŻYĆ
28 listopada gościliśmy w szkole panią dietetyk, Katarzynę Kąpałę z Mirca. Na warsztatach poświęconych
zdrowemu odżywianiu spotkali się z nią uczniowie klas IV-VII. Pod okiem fachowca przygotowywali
niezwykłe, do tej pory nieznane potrawy: chleb z fasoli, szarlotkę jaglaną, pastę z ciecierzycy, zielony
koktajl ze szpinaku i deser z nasionami chia. Młodym kucharzom nie brakowało zapału i robota dosłownie
paliła im się w rękach. Może nie wszystko wychodziło od razu jak należy, ale dzięki dobrej współpracy i
cennym wskazówkom pani Katarzyny efekt był imponujący. Po zakończonej pracy wszyscy zasiedli do
stołów i ze smakiem pałaszowali wykonane własnoręcznie dania. Podsumowanie spotkania stanowiła
multimedialna prezentacja o roli właściwego odżywiania i jego wpływie na nasze zdrowie. Krótko mówiąc
– było smacznie i zdrowo, miło i naukowo. Dziękujemy! 

Zabieramy się do pracy. Pani Kasia zdradza kulinarne sekrety.

Tak powstaje koktajl ze szpinakiem. Tylu kucharzy.... a było co zjeść!
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ANDRZEJKOWY WIECZÓR
- WRÓŻBY I DOBRA ZABAWA!

  30 listopada cała szkoła doskonale bawiła się na „Andrzejkach”. Zgodnie z tradycją, właśnie ten wieczór
sprzyja różnego rodzaju wróżbom i przepowiadaniu przyszłości. Nie inaczej było u nas. W rolę wróżek
wcieliły się dziewczyny z samorządu uczniowskiego. Przy ich pomocy wszyscy chętni mogli dowiedzieć
się,  jaki zawód będą kiedyś wykonywać, poznać imię ukochanego chłopaka lub dziewczyny oraz
przekonać się, czy spełnią się najskrytsze marzenia. Czy jednak warto w taki wieczór przejmować się tym,
co dopiero przed nami i nieznane? Zgodnie ze starożytną maksymą „Carpe diem” (chwytaj dzień)
rzuciliśmy się w wir szalonej tanecznej zabawy! 

Andrzejkowe wróżby... ... i taneczne popisy.

OSINY – TROCHĘ HISTORII

OD POCZĄTKÓW OSADNICTWA 
DO ŚREDNIOWIECZA

  Osiny są starą wsią, której początki sięgają średniowiecza. Do dziś zachowała się charakterystyczna dla
tamtego okresu zabudowa tzw. ,,ulicówki”. O wcześniejszym osadnictwie na tym terenie świadczą znaleziska
dokonane podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 80-tych XX wieku. W Osinach odkryto
pozostałości osady produkcyjnej starożytnego hutnictwa datowanego na pogranicze wczesnego i późnego
okresu rzymskiego (od II w. p.n.e. do II w. n.e. )  z 53 piecami dymarskimi  oraz ślady osadnicze z epoki
kamienia, a na Mokrej Niwie ślady obozowiska z paleolitu (epoka kamienia łupanego) i zabytki z okresu tzw.
kultury świderskiej.
  Osiny w średniowieczu stanowiły posiadłość ziemską należącą do biskupów krakowskich. W XIV wieku
przeszły we władanie klasztoru cystersów  w Wąchocku. Dowiadujemy się  o tym z wystawionego w 1368 roku
dokumentu opata wąchockiego Mikołaja I, który odstąpił wtedy kilka klasztornych wsi na rzecz biskupstwa
krakowskiego w zamian za wieś Osiny i część Mirca. Osiny stanowiły jeden z samodzielnie prowadzonych
przez klasztor folwarków i przynosiły mu znacznie dochody z produkcji własnej, dziesięcin, czynszów
dzierżawnych   i propinacji (sprzedaży alkoholu – we wsi istniała karczma). 

X X
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