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Uroczyste przecięcie wstęgi.

Pierwszy trening na nowym boisku.

Zabawy najmłodszych.

W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH!

  Doczekaliśmy się! 16 października miało miejsce uroczyste
otwarcie kompleksu obiektów sportowych przy naszej szkole.
W słoneczny poranek zebrali się na nich wszyscy uczniowie
wraz ze swoimi nauczycielami. Na wspólne świętowanie
przybyli również : wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn,
członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata
Binkowska, przewodnicząca Rady Gminy Mirzec Agnieszka
Idzik-Napiórkowska, radni z Osin – Jan Zawisza i Marcin
Driański, sołtys Roman Stompór, przewodniczący rady
sołeckiej Roman Sobczyk, kierownik Centrum Usług
Wspólnych Agata Mundzik, ksiądz proboszcz Dariusz
Maciejczyk oraz przewodnicząca rady rodziców Iwona
Olesińska. Gości oraz szkolną społeczność powitała
serdecznie dyrektor Zofia Siwiec. Następnie głos zabrał wójt
Mirosław Seweryn, który przypomniał historię powstania
obiektu i wyraził przekonanie, że nowy kompleks sportowy
przyczyni się do podniesienia kondycji fizycznej uczniów oraz
pozwoli im na rozwijanie sportowych pasji. Pogratulował
również dotychczasowych sukcesów siatkarskich,
odnoszonych nawet na arenie ogólnopolskiej. Po uroczystym
przecięciu wstęgi,  ksiądz proboszcz Dariusz Maciejczyk
poświęcił nowe obiekty sportowe. Nie zabrakło prezentów.
Zestawy piłek przekazali uczniom wójt Mirosław Seweryn,
pani Agata Binkowska oraz radny Jan Zawisza. Szkolna 
młodzież wręczyła gościom bukiety kwiatów i podziękowała
za piękne boiska. Nadeszła wreszcie pora by je wypróbować!
Mini mecze siatkarskie z naszymi uczniami rozegrali
samorządowcy: Mirosław Seweryn, Jan Zawisza i Marcin
Driański. Następnie między słupkami  bramki na boisku
piłkarskim stanął Jan Zawisza, a pierwszy celny strzał z rzutu
karnego oddał wójt. Do sportowej zabawy przyłączyli się
wszyscy uczniowie, dla których Sławomir Oleksak
przygotował wiele gier i zabaw ruchowych. 
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MAMY NOWĄ PRACOWNIĘ EKOLOGICZNĄ
Uczniowie będą w niej poznawać nowe technologie pozwalające skutecznie chronić środowisko naturalne.
Pracownię oddano do użytku 17 października. Na uroczystość przybyli powitani przez dyrektor Zofię Siwiec
goście: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Ryszard Gliwiński – prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Piotr Berentowicz – dyrektor do spraw edukacji w
WFOŚiGW, Jan Zawisza – radny z Osin i wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirzec, Agata Mundzik – kierownik
Centrum Usług Wspólnych, Iwona Olesińska – przewodnicząca rady rodziców, panie z zaprzyjaźnionego Koła
Gospodyń Wiejskich „Osinianki” oraz rodzice uczniów. Wójt Mirosław Seweryn podziękował przedstawicielom
WFOŚiGW w Kielcach za wsparcie finansowe oraz Janowi Zawiszy za usilne starania, które podejmował, by
inwestycja doszła do skutku. Dyrektor Zofia Siwiec zapytała uczniów, dlaczego ważne jest dbanie o czystość
środowiska naturalnego. Otrzymała wiele wyczerpujących odpowiedzi. Pięknie zaprezentowali się uczniowie
klasy pierwszej, którzy pod kierunkiem Ewy Nowak z ogromnym zaangażowaniem uczyli starszych kolegów i
koleżanki, jak właściwie segregować odpady. Następnie uczniowie z klasy szóstej i siódmej mogli po raz
pierwszy przetestować otrzymany sprzęt. W grupach sporządzali preparaty do oglądania pod mikroskopem,
odkwaszali glebę, filtrowali zanieczyszczoną wodę i budowali model samochodu napędzanego wodorem. Zajęcia
prowadziła Aneta Stasiak, a pracę młodych ekologów obserwowali zaproszeni goście. Podczas pierwszej lekcji
uczniowie skorzystali tylko z części wyposażenia nowej pracowni. W jego skład wchodzi wiele zestawów
prezentujących proekologiczne rozwiązania. Są to między innymi: ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne, zestawy do
uzyskiwania energii ze słonej wody i uzyskiwania energii termalnej, turbiny – wiatrowa i wodna, mierniki prędkości
wiatru i promieniowania UV, pakiety do badania składu wody oraz zanieczyszczeń gleby, lornetki, termometry,
waga oraz aparat fotograficzny. Do pracowni zakupiono też nowe meble i tablicę. Bardzo ważną częścią
wyposażenia jest czujnik jakości powietrza. Zostanie on zamontowany na budynku szkoły, a mieszkańcy Osin
będą mogli on-line sprawdzać aktualny stan powietrza w swojej miejscowości.

Otwarcie nowej pracowni. Na tym polega segregacja.

Pierwsze doświadczenia. Życie pod mikroskopem.
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SZACHIŚCI DLA NIEPODLEGŁEJ

  19 października w Szkole Podstawowej w Mircu rozegrany został turniej szachowy w
ramach projektu „Szachiści dla Niepodległej” FIO 2018.  Uroczystego otwarcia
imprezy dokonał wójt Mirosław Seweryn. W zawodach wystartowało 48 uczniów ze
szkół z terenu naszej gminy. Zawodnicy grali w grupach wiekowych z podziałem na
chłopców i dziewczęta. W kategorii juniorów starszych doskonale zaprezentowali się
nasi uczniowie: Mateusz Sobczyk – 2 miejsce; Aleks Olesiński – 6 miejsce; Jan
Ziółczyński – 7 miejsce; Krzysztof Kosterna – 13 miejsce. Mateusz został
uhonorowany pucharem, a Aleks wyróżnieniem. Ponadto każdy z uczestników turnieju
otrzymał pamiątkowy medal okolicznościowy „Szachiści dla Niepodległej”. Opiekę
nad naszymi młodymi szachistami sprawuje Aneta Stasiak. 

UDANY WYSTĘP MATEUSZA
W TURNIEJU SZACHOWYM O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada w Domu Kultury Starachowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej odbył się Turniej Szachowy Juniorów o Puchar
Niepodległości. W licznie obsadzonej imprezie, zorganizowanej
przez Katolicki Klub Szachowy „Gambit”, naszą szkołę
reprezentował Mateusz Sobczyk z klasy VII. Spisał się bardzo
dobrze zajmując w swojej kategorii wiekowej wysokie 12 miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Turniejowa rywalizacja. Nasi młodzi szachiści.Red. Red.
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PATRIOTYCZNE ZADUSZKI – PAKOSŁAW 1915 – PAMIĘTAMY!
  20 października obchodziliśmy „Patriotyczne Zaduszki”. W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości nasza wyprawa na miejsce bitwy stoczonej przez Legion Puławski z Niemcami miała nieco
inny niż zwykle charakter. Sprawująca „dowództwo” nad całością imprezy Iwona Cholewińska podzieliła
uczniów na „kompanie”, które na trasie rajdu rywalizowały ze sobą o honorowy tytuł „Młodego Legionu
2018”. Poszczególne drużyny rozwiązywały krzyżówki tematycznie związane ze stoczoną w 1915 roku
bitwą, musiały wykazać się umiejętnością orientacji w terenie, a na podstawie wyglądu liści rozpoznawały
gatunki drzew. Symulacją warunków toczonej nocą zbrojnej potyczki była „ciuciubabka”. Duże emocje
wywołało strzelanie z procy do pruskiej „pikielhauby”. Po trudach zmagań w terenowej grze szkolna
wyprawa osiągnęła wreszcie swój cel. Uczniowie uporządkowali „Mogiłę” i po zapaleniu zniczy minutą
ciszy uczcili pamięć bohaterów spod Pakosławia. A na zakończenie… - pieczenie kiełbasek i zasłużony
odpoczynek przy ognisku. 

Na trasie - pierwsze zadanie. Porządkujemy "Mogiłę".

Nasz hołd dla bohaterów. Zasłużony odpoczynek.

Red. Red.
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„Śniadanie Daje Moc”
Po raz kolejny nasza szkoła przyłączyła się do
ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje Moc”. Dzieci z
klas 0-III przygotowały zdrowe, kolorowe potrawy:
kanapki, owocowe szaszłyki i sałatkę jarzynową.
Młodzi „kucharze” wykazali się ogromną wiedzą na
temat zasad prawidłowego odżywiania, a wspólne
śniadanie smakowało wybornie! Nad przebiegiem
zespołowej pracy czuwały panie: Alina Dudek,
Małgorzata Cichocka, Ewa Nowak, Natalia Tusińska i
Weronika Zawisza. Maluchy i ich pyszne sałatki.

Smakowało wybornie!

„W HOŁDZIE
NIEPODLEGŁEJ”

 – szkolny konkurs recytatorski

Szkolny konkurs recytatorski  „W hołdzie Niepodległej”
był kolejną inicjatywą ujętą w bogatym programie
obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Został zorganizowany przez Anetę
Stasiak z pomocą dyrektor Zofii Siwiec i Iwony
Ankurowskiej. Polską poezję patriotyczną recytowało
siedemnaścioro uczniów, którzy rywalizowali w
czterech kategoriach wiekowych. Sceniczne występy
oceniała komisja konkursowa w składzie: Irena
Zakrzewska (KGW „Osinianki”), Iwona Olesińska
(przewodnicząca Rady Rodziców) oraz nauczycielki
Ewa Nowak i Iwona Cholewińska. Recytatorskie
prezentacje były wspaniale przygotowane i jury
podczas obrad miało niełatwe zadanie.
Wyniki konkursu:
KLASY 0 - I:
1 miejsce – Zuzanna Stąpór
2 miejsce – Patryk Gwóźdź
3 miejsce – Alicja Seweryn i Bartosz Tomaszewski
KLASY II - IV:
1 miejsce – Julia Jabłońska
2 miejsce – Maja Tomaszewska
3 miejsce – Weronika Cholewińska
KLASY V – VI:
1 miejsce – Irmina Gibała
2 miejsce – Marta Tomaszewska
3 miejsce – Maria Tomaszewska
KLASY VII – VIII:
1 miejsce – Weronika Nowak
2 miejsce – Martyna Celuch
3 miejsce – Krzysztof Kosterna
Laureaci (I, II i III miejsca) otrzymali nagrody
książkowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz
dyplomy, a pozostałym recytatorom wręczono
dyplomy uczestnictwa w konkursie. 

Laureaci konkursu recytatorskiego.

Najlepsi w klasach starszych.
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Red.

Red.
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TOBIE POLSKO!
9 listopada uczciliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Galowe
stroje, wspaniale udekorowana szkoła, atmosfera wielkiego święta. Uroczystość
rozpoczęła dyrektor Zofia Siwiec, która powitała gości – księdza proboszcza Dariusza
Maciejczyka i panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Punktualnie o godzinie jedenastej
jedenaście wspólnie odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”, włączając się w ten
sposób do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”. Następnie  na scenie
wystąpili laureaci szkolnego konkursu recytatorskiego „W hołdzie Niepodległej”.
Deklamacje patriotycznej poezji przeplatane były pieśniami legionowymi w wykonaniu
zespołów „Wesołe Nutki” i „Osinianki”. Pokazaliśmy, że nasze serca są „biało-
czerwone” i biją zgodnym rytmem dla ukochanej Ojczyzny.

Koncert pieśni patriotycznych. Wiersze o Ojczyźnie.

Nasz wiejski teatr. Młody Ziuk z matką i bratem.

Red. Red.

Red. Red.
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JÓZEF PIŁSUDSKI  
- „TYLKO POLSCE SŁUŻĘ…

Teatralne obrazy z życia legendy

  10 listopada społeczność Osin włączyła się aktywnie w gminne obchody 100 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. Zgromadzona licznie w Modrzewiowym Dworku w Mircu publiczność
obejrzała przygotowane przez nas widowisko historyczne poświęcone Józefowi Piłsudskiemu.
Przypomnieliśmy dzieciństwo Marszałka, jego działalność niepodległościową oraz dramatyczne
okoliczności towarzyszące Bitwie Warszawskiej z bolszewikami. Widzowie mieli także okazję poznać
życie rodzinne i ciekawostki związane z postacią twórcy Niepodległej Polski. Teatralne „obrazy”
przeplatane były pieśniami legionowymi i patriotycznymi w wykonaniu zespołów: „Wesołe Nutki” i
„Osinianki”, nad którymi artystyczną opiekę sprawowały dyrektor Zofia Siwiec i Iwona Ankurowska. W
przygotowanym według scenariusza Jacka Królaka występie doskonale zaprezentowała się cała nasza
wieś. Aktorami byli:  rodzice - Adam Ślawski (komendant Józef Piłsudski), Iwona Seweryn (pani redaktor
Danielewicz), Paweł Jabłoński (generał Tadeusz Rozwadowski), nauczyciele – Ewa Nowak (Aleksandra
Piłsudska, żona marszałka), Iwona Cholewińska (matka Józefa Piłsudskiego), Jacek Królak (Marszałek),
uczniowie – Martyna Celuch i Weronika Nowak (córki marszałka: Wanda i Jagódka) oraz Mateusz
Sobczyk (Ziuk – młody Piłsudski) i Adam Rafalik (jego brat Broniś). Obsługą sceny zajęły się Weronika
Barwin i Roksana Kucharska. Wspaniałą oprawę muzyczną widowiska zapewniły panie z Koła Gospodyń
Wiejskich „Osinianki” i szkolny zespół „Wesołe Nutki” (Dominika Gwóźdź, Agata Turek, Amelia Gwóźdź,
Aleksandra Tkaczyk, Irmina Gibała, Maria Tomaszewska, Wiktoria Wiśniewska, Miłosz Gwóźdź i Krzysztof
Iwański).  Nasz występ naprawdę się podobał, bo zostaliśmy nagrodzeni owacją na stojąco i usłyszeliśmy
wiele ciepłych słów od publiczności. 

Widowisko historyczne o Marszałku. Cud nad Wisłą (1920).Red. Red.
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Jagódka i Wanda. Teatralna grupa z Osin.

„ONI DZIŚ ŚLUBUJĄ” - WITAMY PIERWSZAKÓW!
  16 listopada odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów
pierwszoklasistów. Na szkolne święto przybyli: sekretarz gminy Marta Ziomek,
wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirzec Jan Zawisza, ksiądz proboszcz Dariusz
Maciejczyk, kierownik Centrum Usług Wspólnych  Agata Mundzik oraz rodzice. Po
powitaniu gości przez dyrektor Zofię Siwiec, przenieśliśmy się do telewizyjnego
studia, by obejrzeć program „Oni dziś ślubują”.  Przed szacowną komisją swoje
umiejętności zaprezentowali nasi najmłodsi uczniowie. Spisali się doskonale
wykazując się wiedzą na temat zasad zachowania w szkole, bezpiecznego poruszania
się po drodze, zdrowego odżywiania oraz znajomością polskich symboli narodowych.
Komisja i widzowie zgodnie ocenili, że w pełni zasługują, by przyjąć ich do grona
uczniów Szkoły Podstawowej imienia Gustawa Kwiecińskiego w Osinach. Teraz
nastąpił kulminacyjny punkt programu. Wprowadzono sztandar szkoły, odśpiewaliśmy
hymn i pierwszaki złożyły ślubowanie. Na uczniów pasowani zostali: Amelia Bilska,
Bartłomiej Brda, Michał Gwóźdź, Natalia Janikowska, Hubert Kuźdub, Franciszek
Michalczak, Martyna Pawelec, Julia Rączka, Hanna Seweryn, Milan Tylman i Szymon
Ziółczyński. Wszyscy otrzymali z rąk pani dyrektor i wychowawczyni Ewy Nowak
nowiutkie legitymacje szkolne. Były życzenia spełnienia marzeń i szkolnych sukcesów
oraz mnóstwo prezentów. Jednak na tym nie skończyło się jeszcze szkolne święto.
Następnym punktem programu było pożegnanie pani woźnej Jadwigi Lipiec, która
odeszła na zasłużoną emeryturę. Za 21 lat ciężkiej i sumiennej pracy podziękowała
naszemu drogiemu gościowi dyrektor Zofia Siwiec. Wyrazy wdzięczności i serdeczne
życzenia złożyli uczniowie ze wszystkich klas oraz pracownicy szkoły. Aplauz
publiczności wywołał  brawurowy „taniec ze szczotkami” przygotowany przez
dziewczyny z klasy VIII pod kierunkiem Iwony Ankurowskiej.

Red. Red.
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Pierwszaki znają znaki drogowe! Zdrowo się odżywiają i jak grają!

Uroczyste ślubowanie. Pasowanie na uczniów.

Nasza droga emerytka. Słowa wdzięczności od uczniów.

Red. Red.

Red. Red.

Red. Red.
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Taniec ze szczotkami. Podziękowanie od rodziców.

NASZEJ JADZI 
(wiersz od nauczycieli i pracowników szkoły)

Wielkieś mi uczyniła pustki w sercu moim,
Nasza droga Jadziu, tym odejściem swoim.
Echo Twoich kroków słyszę w całej szkole,

- Jesteś, czy Cię nie ma? – drapię się po czole.

Tyle lat minęło – niejedna dekada!,
Więc je podsumować tutaj nam wypada.
Tak prosto od serca, no i bez patosu…

Posłuchaj dziś Jadziu życzliwych Ci osób.

Na rowerze pędzi ktoś z samego rana
I szkołę otwiera… to Jadzia kochana!
Zanim włoży fartuch, boisko obejdzie

Sprawdzając dokładnie, czy czysto jest wszędzie.

Gdy śnieżna jest zima, za łopatę chwyta
I  piaskiem posypie ta „złota” kobita.

Błota w deszcz naniesiesz – już na mopie jedzie,
Super bohaterka w pogodowej biedzie!

Do kwiatków ma rękę, chylę przed nią czoła
 - Czego tylko dotknie, rozkwita dokoła!
Okna lśnią czystością, firanki uprane,
A ławki i krzesła w rząd poustawiane.

O szkole wie wszystko, doradzi każdemu,
Kto sam nie potrafi rozwiązać problemu.
Tutaj coś przyszyje, tam coś przeprasuje.
Pocieszy, gdy złapiesz jedynkę lub dwóję.

Rządzi na parterze – gdzie szkoły fundament.
Nasza Pani Woźna to prawdziwy diament.

Chociaż obowiązków ma na głowie z tysiąc,
Wszystkim im podoła, mogę za to przysiąc!

Czasem człowiek cierpi i boli go dusza,
Wtedy do Jadzieńki porozmawiać rusza.

Smutki i radości dzieli równo z nami,
Bo przecież się wszyscy nie od dzisiaj znamy.

Dla uczniów jak matka – pomoże w potrzebie,
Gdy któryś zapomniał o piciu lub chlebie.
Poprosisz ją o coś – nigdy nie odmówi,
Bo swą ciężką pracę ona szczerze lubi.

Nasza Droga Jadziu, choć to już za nami,
Jesteś w naszych sercach i Cię pamiętamy!

Dla Pani Jadzi!

Red. Red.

A.


	W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH!
	Doczekaliśmy się! 16 października miało miejsce uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowych przy naszej szkole. W słoneczny poranek zebrali się na nich wszyscy uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami. Na wspólne świętowanie przybyli również : wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, przewodnicząca Rady Gminy Mirzec Agnieszka Idzik-Napiórkowska, radni z Osin – Jan Zawisza i Marcin Driański, sołtys Roman Stompór, przewodniczący rady sołeckiej Roman Sobczyk, kierownik Centrum Usług Wspólnych Agata Mundzik, ksiądz proboszcz Dariusz Maciejczyk oraz przewodnicząca rady rodziców Iwona Olesińska. Gości oraz szkolną społeczność powitała serdecznie dyrektor Zofia Siwiec. Następnie głos zabrał wójt Mirosław Seweryn, który przypomniał historię powstania obiektu i wyraził przekonanie, że nowy kompleks sportowy przyczyni się do podniesienia kondycji fizycznej uczniów oraz pozwoli im na rozwijanie sportowych pasji. Pogratulował również dotychczasowych sukcesów siatkarskich, odnoszonych nawet na arenie ogólnopolskiej. Po uroczystym przecięciu wstęgi,  ksiądz proboszcz Dariusz Maciejczyk poświęcił nowe obiekty sportowe. Nie zabrakło prezentów. Zestawy piłek przekazali uczniom wójt Mirosław Seweryn, pani Agata Binkowska oraz radny Jan Zawisza. Szkolna  młodzież wręczyła gościom bukiety kwiatów i podziękowała za piękne boiska. Nadeszła wreszcie pora by je wypróbować! Mini mecze siatkarskie z naszymi uczniami rozegrali samorządowcy: Mirosław Seweryn, Jan Zawisza i Marcin Driański. Następnie między słupkami  bramki na boisku piłkarskim stanął Jan Zawisza, a pierwszy celny strzał z rzutu karnego oddał wójt. Do sportowej zabawy przyłączyli się wszyscy uczniowie, dla których Sławomir Oleksak przygotował wiele gier i zabaw ruchowych.
	MAMY NOWĄ PRACOWNIĘ EKOLOGICZNĄ

	SZACHIŚCI DLA NIEPODLEGŁEJ
	19 października w Szkole Podstawowej w Mircu rozegrany został turniej szachowy w ramach projektu „Szachiści dla Niepodległej” FIO 2018.  Uroczystego otwarcia imprezy dokonał wójt Mirosław Seweryn. W zawodach wystartowało 48 uczniów ze szkół z terenu naszej gminy. Zawodnicy grali w grupach wiekowych z podziałem na chłopców i dziewczęta. W kategorii juniorów starszych doskonale zaprezentowali się nasi uczniowie: Mateusz Sobczyk – 2 miejsce; Aleks Olesiński – 6 miejsce; Jan Ziółczyński – 7 miejsce; Krzysztof Kosterna – 13 miejsce. Mateusz został uhonorowany pucharem, a Aleks wyróżnieniem. Ponadto każdy z uczestników turnieju otrzymał pamiątkowy medal okolicznościowy „Szachiści dla Niepodległej”. Opiekę nad naszymi młodymi szachistami sprawuje Aneta Stasiak.
	UDANY WYSTĘP MATEUSZA W TURNIEJU SZACHOWYM O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI
	10 listopada w Domu Kultury Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył się Turniej Szachowy Juniorów o Puchar Niepodległości. W licznie obsadzonej imprezie, zorganizowanej przez Katolicki Klub Szachowy „Gambit”, naszą szkołę reprezentował Mateusz Sobczyk z klasy VII. Spisał się bardzo dobrze zajmując w swojej kategorii wiekowej wysokie 12 miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
	PATRIOTYCZNE ZADUSZKI – PAKOSŁAW 1915 – PAMIĘTAMY!
	20 października obchodziliśmy „Patriotyczne Zaduszki”. W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości nasza wyprawa na miejsce bitwy stoczonej przez Legion Puławski z Niemcami miała nieco inny niż zwykle charakter. Sprawująca „dowództwo” nad całością imprezy Iwona Cholewińska podzieliła uczniów na „kompanie”, które na trasie rajdu rywalizowały ze sobą o honorowy tytuł „Młodego Legionu 2018”. Poszczególne drużyny rozwiązywały krzyżówki tematycznie związane ze stoczoną w 1915 roku bitwą, musiały wykazać się umiejętnością orientacji w terenie, a na podstawie wyglądu liści rozpoznawały gatunki drzew. Symulacją warunków toczonej nocą zbrojnej potyczki była „ciuciubabka”. Duże emocje wywołało strzelanie z procy do pruskiej „pikielhauby”. Po trudach zmagań w terenowej grze szkolna wyprawa osiągnęła wreszcie swój cel. Uczniowie uporządkowali „Mogiłę” i po zapaleniu zniczy minutą ciszy uczcili pamięć bohaterów spod Pakosławia. A na zakończenie… - pieczenie kiełbasek i zasłużony odpoczynek przy ognisku.

	„W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ”  – szkolny konkurs recytatorski

	TOBIE POLSKO!
	9 listopada uczciliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Galowe stroje, wspaniale udekorowana szkoła, atmosfera wielkiego święta. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Zofia Siwiec, która powitała gości – księdza proboszcza Dariusza Maciejczyka i panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Punktualnie o godzinie jedenastej jedenaście wspólnie odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”, włączając się w ten sposób do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”. Następnie  na scenie wystąpili laureaci szkolnego konkursu recytatorskiego „W hołdzie Niepodległej”. Deklamacje patriotycznej poezji przeplatane były pieśniami legionowymi w wykonaniu zespołów „Wesołe Nutki” i „Osinianki”. Pokazaliśmy, że nasze serca są „biało-czerwone” i biją zgodnym rytmem dla ukochanej Ojczyzny.
	JÓZEF PIŁSUDSKI   - „TYLKO POLSCE SŁUŻĘ… Teatralne obrazy z życia legendy

	„ONI DZIŚ ŚLUBUJĄ” - WITAMY PIERWSZAKÓW!
	16 listopada odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów pierwszoklasistów. Na szkolne święto przybyli: sekretarz gminy Marta Ziomek, wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirzec Jan Zawisza, ksiądz proboszcz Dariusz Maciejczyk, kierownik Centrum Usług Wspólnych  Agata Mundzik oraz rodzice. Po powitaniu gości przez dyrektor Zofię Siwiec, przenieśliśmy się do telewizyjnego studia, by obejrzeć program „Oni dziś ślubują”.  Przed szacowną komisją swoje umiejętności zaprezentowali nasi najmłodsi uczniowie. Spisali się doskonale wykazując się wiedzą na temat zasad zachowania w szkole, bezpiecznego poruszania się po drodze, zdrowego odżywiania oraz znajomością polskich symboli narodowych. Komisja i widzowie zgodnie ocenili, że w pełni zasługują, by przyjąć ich do grona uczniów Szkoły Podstawowej imienia Gustawa Kwiecińskiego w Osinach. Teraz nastąpił kulminacyjny punkt programu. Wprowadzono sztandar szkoły, odśpiewaliśmy hymn i pierwszaki złożyły ślubowanie. Na uczniów pasowani zostali: Amelia Bilska, Bartłomiej Brda, Michał Gwóźdź, Natalia Janikowska, Hubert Kuźdub, Franciszek Michalczak, Martyna Pawelec, Julia Rączka, Hanna Seweryn, Milan Tylman i Szymon Ziółczyński. Wszyscy otrzymali z rąk pani dyrektor i wychowawczyni Ewy Nowak nowiutkie legitymacje szkolne. Były życzenia spełnienia marzeń i szkolnych sukcesów oraz mnóstwo prezentów. Jednak na tym nie skończyło się jeszcze szkolne święto. Następnym punktem programu było pożegnanie pani woźnej Jadwigi Lipiec, która odeszła na zasłużoną emeryturę. Za 21 lat ciężkiej i sumiennej pracy podziękowała naszemu drogiemu gościowi dyrektor Zofia Siwiec. Wyrazy wdzięczności i serdeczne życzenia złożyli uczniowie ze wszystkich klas oraz pracownicy szkoły. Aplauz publiczności wywołał  brawurowy „taniec ze szczotkami” przygotowany przez dziewczyny z klasy VIII pod kierunkiem Iwony Ankurowskiej.
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