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    Półkolonie letnie 2013

     Bezpieczne Wakacje

Dzieci miały zapewnione dwa posiłki dziennie
oraz zajęcia od godziny 9.00 do 15.00. Półkolonie
zaczęły się od zapoznania uczestników z
regulaminem i programem.

-

Dzięki staraniom Dyrektor
Zespołu Placówek
Oświatowych w
Kozubowie p. Grażynie
Wierzbie w dniach od 19
do 30 sierpnia 2013 roku w
naszej szkole odbyły się w
ramach akcji „Bezpieczne
wakacje 2013” półkolonie
dla dzieci rolników,
zorganizowane przez
Centrum Młodych
Rolników w Warszawie.
Podczas półkolonii dzieci
miały okazję rozwijać
swoje zainteresowania,
zdobywać nowe
doświadczenia oraz miło i
bezpiecznie spędzać
wolny czas. Wychowawcy
w czasie pobytu
zorganizowali szereg
ciekawych zabaw,
konkursów sportowych
oraz konkursów
związanych

z bezpieczeństwem. W
ramach półkolonii
odbywały się wyjazdy na
basen i do kina.
Zorganizowano również
ciekawe spotkania z
ludźmi związanymi z
bezpieczeństwem m.in.
Inspektorem Państwowej
Inspekcji Pracy p.
Stanisławem Golmento z
przedstawicielem
Powiatowej Komendy
Policji w Pińczowie oraz z
przedstawicielami
Harcerskiej Grupy
Ratowniczej, która
przeprowadziła zajęcia z
zakresu udzielania
pierwszej pomocy
przedlekarskiej. W trakcie
półkolonii dzieciom
zorganizowano również
ciekawe wycieczki. Jedna
z nich to wspaniała
wycieczka turystyczno-

krajoznawcza w Góry
Świętokrzyskie, gdzie
dzieci zwiedziły osadę
średniowieczną, wioskę
Baby Jagowa oraz
podziwiały piękno Ziemi
Świętokrzyskiej podczas
przejazdu kolejką z Huty
Szklanej, której trasa
wiedzie przez Park
Narodowy – na Święty
Krzyż. Odbyła się też
wycieczka do JuraParku w
Bałtowie. Był również
przejazd kolejką
jednotorową z Pińczowa
do Umianowic i z
powrotem. W ostatni dzień
półkolonii zorganizowano
piknik rodzinny, Było
ognisko, pieczenie
kiełbasek, pląsy, gry i
zabawy oraz wspólne
śpiewanie.

Tegoroczne półkolonie
dostarczyły nam

wspaniałych przeżyć   
i niezapomnianych

wrażeń. Miejmy
nadzieję, że w

przyszłym roku znowu
się spotkamy.

-

W dniach od 19 do 30
sierpnia 2013 roku w naszej
szkole odbyły się w ramach
akcji „Bezpieczne wakacje
2013” półkolonie dla dzieci
rolników, zorganizowane
przez Centrum Młodych
Rolników w Warszawie.
Uczestniczyło w nich
łącznie 30 dzieci w wieku
od6 do 16 r.ż. Kierownikiem

półkolonii była p. Marzena
Wierzba. Uczestnikami
kolonii z wielkim
zaangażowaniem
zajmowały się dwie
wychowawczynie pani
Maria Latocha oraz pani
Agnieszka Prucnal, obie są
nauczycielkami w Zespole
Placówek Oświatowych w
Kozubowie.

-

W programie zaplanowano
codziennie zabawy, ciekawe
wycieczki i spotkania z
ciekawymi ludźmi.
Codziennie odbywały się 
również zajęcia na świeżym
powietrzu, nauka piosenek i
zajęcia plastyczne . 

-

-

-
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                   Kraina Legend na Szlaku Świętokrzyskiej Przygody

Główną atrakcją
półkolonii był wyjazd
w
Góry Świętokrzyskie.
Dzieci podziwiały
piękno Ziemi
Świętokrzyskiej
podczas przejazdu
kolejką z Huty
Szklanej, której trasa
wiedzie przez Park

Narodowy - na Święty
Krzyż, a następnie
zwiedzili klasztor -
Sanktuarium Relikwii
Drzewa Krzyża
Świętego na Łysej
Górze. Jest to
najstarsze w Polsce
sanktuarium, a
przechowywane w
nim relikwie Drzewa

Krzyża Świętego
zostały podarowane
przez świętego
Emeryka, królewicza
z Węgier. Dzieci
odwiedziły także
podczas wycieczki
Wioskę Baby Jagi w
której znajduje się
Jaskinia Zbója
Madeja, chatkę

Jasia i
Małgosi i Chatkę
na kurzej stópce z
czarownicą. Wioska
ta ma też własny
tunel strachu, ale
dzieciaki wcale się
tam nie  bały a nawet
nie chciały go
opuścić.

Na placu obok chatek w wielkim kotle
warzy się napój mocy, czyli mieszanka
bardzo zdrowych ziół do częstowania
się.Dużą atrakcją dla najmłodszych była
także łódź wikingów i plac zabaw.

W niewielkiej miejscowości Huta Szklana
w gminie Bieliny powstało dość
nietypowe miejsce.To Średniowieczna
Osada, w której czas cofa się o kilka
stuleci. Gdy tylko przekroczymy bramę
Osady poczujemy się, jakby wehikuł
czasu  przeniósł nas w odległą
przeszłość.

            Zwiedzamy najstarszą wioskę 
                 Gór Świętokrzyskich

W Hucie Szklanej w magię średniowiecza i
świętokrzyskich tradycji wprowadziła nas
przewodniczka - „czarownica” Wszemysława.
Podczas wycieczki odwiedziliśmy warsztaty
rzemieślnicze: garncarskie, szewskie,
kowalskie i zielarskie. Zapoznaliśmy się także
z pracą gospodyni domowej w wiekach
średnich oraz mogliśmy skosztować pysznych
podpłomyków z dżemem.

- - -

- -

- - -

- -
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       Chętnie uczestniczyliśmy w licznych warsztatach i pokazach

W połowie wypoczynku letniego
gościliśmy Pana Stanisława Golmento
z Państwowej Inspekcji Pracy, który
zapraszając pracowników pogotowia
ratunkowego przedstawił specyfikę
spędzania czasu wolnego bez
narażania siebie i innych na krzywdę
bądź najmniejszy uszczerbek na
zdrowiu. W czasie tych zajęć
poznaliśmy również specyfikę pracy
ratownika medycznego. Podczas
spotkania było dużo konkursów i
zabaw edukacyjnych z zastosowaniem
przepisów ruchu drogowego,
przestrzegania zasad bezpieczeństwa
przy pracach w gospodarstwie, w
drodze do domu, szkoły czy
gospodarstwa oraz poruszane były
zagadnienie dotyczące
przeciwdziałania chorobom
społecznym. Wszyscy uczestnicy
zabaw edukacyjnych otrzymali
pamiątkowe gadżety.

Ogromnym przeżyciem dla nas
wszystkich uczestników półkolonii, a
w szczególności dla najmłodszych
było spotkanie z Panem Policjantem z
Komendy Powiatowej Policji z
Pińczowa ,który świetnie
przygotowany z wszelkimi atrybutami
związanymi z pracą policjanta
przeprowadził pogadankę na temat
bezpiecznego spędzania czasu
wolnego podczas wakacji, w drodze
do szkoły, w pracach polowych z
naciskiem na bezpieczeństwo w ruchu
drogowym oraz problemy społeczne.
Wszystkie dzieci miały okazję
przymierzyć kajdanki, czapkę, usiąść
w samochodzie policyjnym, itp. 

Spotkanie edukacyjne,,Baw się i bądź bezpieczny” uświadomiło nam,
             jakie zagrożenia nas dotyczą i jak się przed nimi bronić

- -

- Spotkanie z policjantem

Zwiedzamy Regiony Gór Świętokrzyskich
jadąc w wagonikach legendarnej
wąskotorowej Ciuchci Ekspress Ponidzie. 

Interesującym punktem wypoczynku letniego
był przejazd kolejką jednotorowa z Pińczowa
do Umianowic i z powrotem, co dla
uczestników było nie lada przeżyciem oraz
specyficzną lekcją przyrody ukazującą piękno
naszej świętokrzyskiej natury.

-

Prawdziwą radość i ochłodę przyniosły aż dwa
wyjazdy na basen do Buska Zdroju i
Kazimierzy Wielkiej. Pod czujnym okiem
wychowawców i ratowników mogliśmy
bezpiecznie pływać. 
Wielką frajdę sprawiała nam gra w piłkę, czy
też pływanie z różnymi zabawkami wodnymi
oraz zjeżdżanie rurą do wody.

-

- -

- 9

-

-
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                                     Nasze kolonijne rymowanki

Drogi kolego broń się od złego, bądź bezpieczny w każdej 
cali, czy to blisko czy w oddali. Dbaj o swoje zdrowie, byś
nie musiał jechać na pogotowie. Na rower bierz kask i
odblask, przez jezdnie przechodź  przepisowo, bo to bardzo
odjazdowo. Kąp się w miejscach do tego przeznaczonych
przez ratowników dobrze strzeżonych. Maszyny rolnicze
niebezpieczne są, więc zawsze z daleka od nich bądź.
Nasze półkolonie uświadomiły nam, jak zdrowo i
bezpiecznie spędzać czas. 

Kiedy na wakacjach słoneczko świeci
w wodzie pływa dużo dzieci. Jedzą
lody, pływają podskakują i
uśmiechnięte buźki mają.

Gdy widzisz odpalony traktor

Gdy widzisz odpalony traktor, nie
zbliżaj się do niego, ponieważ może
stać się coś niedobrego.

Wakacyjny czas jest już tylko miłym
wspomnieniem. Teraz uczniowie
wypoczęci i pełni sił ochoczo
przystąpią do wypełniania
obowiązków szkolnych, a za
dziesięć miesięcy zapraszamy
znowu na półkolonie…..  

               Podziękowanie
Tą drogą sponsorom i organizatorom
półkolonii wszyscy pragniemy złożyć
serdeczne podziękowania. Na zawsze
zapamiętamy, że znalazły się osoby,
które okazały nam tyle serca i
zrozumienia oraz zapewniły wspaniały
wypoczynek. Szczególne słowa
uznania pragniemy skierować do
Dyrektora Zespołu Placówek
Oświatowych w Kozubowie Pani
Grażyny Wierzby za duży wkład
włożony w zorganizowaniu półkolonii.
Dziękujemy również pracownikom
obsługi szkoły za właściwe
przygotowanie obiektu oraz codzienne
dożywianie uczestników.

Wakacje
zaczynają się,
więc biorę rolki,
pobawię się, ale
pamiętaj mój
drogi kolego
Bezpiecznie żyć
to coś ważnego i
nic złego.

-

-

-

Gdy nadchodzą wakacje, zaczynają
się wariacje, zabawa na drodze,piłka
na ulicy, nikt nie wysiedzi dłużej w
piaskownicy. Lecz gdy chcesz się
naprawdę ogłosić zwycięzcą powiedz
do widzenia zakazanym miejscom,
miej dużo rozwagi, nie kąp się gdy
czarne są flagi, słuchaj opiekunów, nie
miej do nich żalu,niech inni spędzają
wakacje w szpitalu.

Wakacje zaczynają się
więc biorę rolki pobawię się, ale

pamiętaj mój drogi kolego czuć się
Bezpiecznie to nic złego.

            
             Wakacje bezpieczne

            to wakacje bajeczne:)

              Humorek dopisuje

         wypadek go nie zepsuje.

-

-

-


