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ANDRZEJKI
Andrzejki stały się okazją do doskonałej zabawy. Poza
tanecznymi popisami na parkiecie nie mogło na nich
zabraknąć tradycyjnych wróżb. Nasi uczniowie poznawali
imiona przyszłych sympatii i dowiadywali się, jaki w
przyszłości będą wykonywać zawód. Dobrze się spotkać po
lekcjach i miło spędzić czas.

MIKOŁAJKI
6 grudnia naszą szkołę odwiedził Mikołaj. Spotkał się z
maluchami z „zerówki” oraz uczniami klasy I i II. Niezwykły
gość wysłuchał wielu pięknych piosenek i wierszyków, a po
gorących zapewnieniach, że wszystkie dzieci były grzeczne,
wręczył im długo oczekiwane prezenty. Dalszy ciąg
mikołajkowego świętowania miał miejsce 10 grudnia, kiedy
to cała szkoła wybrała się do kina „Helios” w
Starachowicach.

„NA NAUKĘ NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO”

19 grudnia gościliśmy w Urzędzie Gminy w Mircu na
podsumowaniu projektu „Bezpieczeństwo pieszych w
bezpiecznej gminie”. Z tej okazji przygotowaliśmy
przedstawienie profilaktyczne „Na naukę nigdy nie jest za
późno”. W dowcipny sposób opowiedzieliśmy historię
pewnej osinianki, która na stare lata nauczyła się przepisów
ruchu drogowego. W roli babci Wandy brawurowo wystąpiła
Weronika Nowak. Na uznanie zasługiwała również teatralna
gra Mateusza Sobczyka (Kierowca), Dominiki Gwóźdź
(Sędzia), Martyny Celuch (Prokurator), Krzysztofa Kosterny
(Adwokat), Miłosza Gwoździa (Woźny), Krystiana Kuźduba
(dziadek Zbyszek), Hanny Gibały (wnuczka Hania) oraz
Weroniki Cholewińskiej, Julii Jabłońskiej i Amelii Ślawskiej
(Dzieci). Sceniczne popisy naszej grupy bardzo spodobały
się widzom, którzy nie szczędzili młodym aktorom gromkich
braw. Występ przygotowali: dyrektor Zofia Siwiec, Iwona
Ankurowska i Jacek Królak.

Andrzejkowe wróżby.

Witaj, witaj Mikołaju!

Babcia Wanda przed sądem.

Młodzi aktorzy z wizytą u wójta.
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Red.

Red.
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„CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC” – SZKOLNE JASEŁKA
21 grudnia obejrzeliśmy wspaniałe jasełkowe przedstawienie w wykonaniu uczniów
klas I-VIII, których do występu przygotowała Dorota Fituch przy pomocy Zofii Siwiec,
Iwony Ankurowskiej i Ewy Nowak. Szkołę zaszczycili swoją obecnością ksiądz
proboszcz Dariusz Maciejczyk oraz rodzice. Wzruszające sceny związane z Pańskim
Narodzeniem przeplatane były nastrojowymi kolędami. Piękne stroje i świetna gra
aktorska wzbudziły uznanie publiczności. Mogliśmy już poczuć nastrój zbliżających
się świąt. Dyrektor Zofia Siwiec oraz ksiądz proboszcz Dariusz Maciejczyk złożyli
wszystkim serdeczne życzenia, po których nadszedł czas na wspólne dzielenie się
opłatkiem. 

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO
  W ostatnich dniach szkołę odwiedzili policjanci i
strażacy. Przeprowadzili pouczające pogadanki.
Uczniowie dowiedzieli się, jak zadbać o swoje
bezpieczeństwo podczas zbliżających się zimowych
ferii. Przypomniano im również zasady, których
przestrzeganie pozwala uniknąć zagrożeń
wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu.
Dzieci poznały również zasady zachowania podczas
pożaru.

NIECODZIENNA LEKCJA BIOLOGII

11 stycznia uczniowie klas V-VIII, pod opieką pań Anety Stasiak i Iwony
Olesińskiej, wybrali się na „Noc Biologów”, cykliczną imprezę
organizowaną  przez Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach. Nasi
młodzi miłośnicy przyrody mieli okazję uczestniczyć w wielu warsztatach i
wystawach, m.in. „Akwaria Oceanika dla zdrowia”, „Owce jako żywe
kosiarki”, „Komórka w mikrowymiarze – transmisyjna mikroskopia
elektronowa”, „Mikroskopia XXI wieku – mikroskop konfokalny”, „Zioła
dobre na wszystko”, „Roślinne eliksiry – zapobiegają chorobom i
zachowują młodość”. Największe emocje wzbudziło spotkanie „Oko w
oko z drapieżnym ptakiem”. Uczniowie mieli okazję zobaczyć różne
gatunki sokołów i sów oraz stanąć naprzeciw orła przedniego.

Oko w oko z sokołem.

Red. Red. Red.

Red.
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GORĄCE SERCA 

Kwestowanie w Osinach to już tradycja. W niedzielę
13 stycznia pięcioro wolontariuszy z naszej szkoły po
raz kolejny wzięło udział  w 27 finale Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Marta Tomaszewska,
Irmina Gibała, Amelia Gwóźdź, Dominika Gwóźdź
oraz Miłosz Gwóźdź zbierali datki do puszek  w
Osinach  i  okolicznych miejscowościach.
Do zbiórki pieniędzy na szczytny cel przyłączyło się
Centrum Twórczości Ludowej oraz Koło Gospodyń
Wiejskich „Osinianki”. Pod kierunkiem Małgorzaty
Spadło przygotowano kram z maskotkami i wyrobami
rękodzieła oraz kawiarenkę z pysznymi wypiekami.
Można było skorzystać z usług pielęgniarskich oraz
kosmetologicznych. Główną atrakcją wieczoru był
pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu strażaków z
OSP w Osinach.
Finał akcji to  kwota w wysokości 2757,56 zł.
Najlepszą wolontariuszką została Dominika Gwóźdź,
która  uzbierała  666,94 zł.  Całą akcję w Osinach
koordynował Sławomir Oleksak.

KONKURS HISTORYCZNY
 „POWSTANIE STYCZNIOWE”

19 stycznia w Zbijowie Małym odbył się finał konkursu
wiedzy „Powstanie Styczniowe” zorganizowanego
przez Związek Strzelecki Oddział Szydłowiec w
ramach XIII Marszu Szlakiem Powstańców
Styczniowych. Naszą szkołę reprezentowały
uczennice klasy VI: Dominika Gwóźdź i Agata Turek.
Dominka świetnie napisała test i zakwalifikowała się
do dogrywki. Ostatecznie została uhonorowana
wyróżnieniem. Gratulujemy!

KOLOROWY KARNAWAŁ

  W sobotę 9 lutego nadszedł czas na karnawałowe
szaleństwo. Najpierw szkołę odwiedzili niezwykli
goście z klas młodszych. Na holu i korytarzach co
krok spotkać można było wróżki, królewny, aniołki,
smoki, piratów i inny asortyment bajkowych postaci.
Było kolorowo, głośno i wesoło. Później zabawę
rozpoczęli starsi uczniowie. Główną atrakcją wieczoru
był wybór królowej i króla karnawału. W wyniku
demokratycznego głosowania ogłoszeni zostali nimi
Weronika Barwin i Aleks Olesiński z klasy VIII. Przebierańcy. Red.
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W TROSCE O ZDROWIE
  13 lutego odwiedziła nas pielęgniarka – pani Renata
Seweryn. Przeprowadziła z uczniami cykl
prozdrowotnych pogadanek. Następnie cała szkoła
wzięła udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy.
Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób ratować osoby,
które uległy zadławieniu oraz pomagać poparzonym.
 Chętni mogli przećwiczyć na fantomie resuscytację.
Okazało się, że każdy z nas może ratować ludzkie
życie. Dziękujemy za cenną lekcję. 

ZAKOCHANI SĄ WŚRÓD NAS –
„WALENTYNKI”

  Z okazji święta zakochanych Aneta Stasiak
zorganizowała konkurs recytatorski „Śmiesznostki –
miłostki”. Szkolni artyści prezentowali utwory o
ludzkich uczuciach. Tematem przewodnim było
najpiękniejsze z nich - miłość. Wyniki konkursu:
KLASY 0-I:
 1 miejsce – Patryk Gwóźdź, Ala Seweryn i Bartosz
Tomaszewski
KLASY II – IV:
 1 miejsce – Julia Jabłońska
 2 miejsce – Amelia Ślawska
 3 miejsce – Weronika Cholewińska
KLASY V- VIII:
1 miejsce – Weronika Nowak
2 miejsce – Maria Tomaszewska
3 miejsce – Julia Piasek
4 miejsce – Aleksandra Tkaczyk
  Nagrodzono również laureatów zorganizowanego
przez bibliotekę konkursu na hasło promujące
czytelnictwo – Julię Jabłońską, Martynę Dzik i
Dominikę Gwóźdź.
  Podsumowaniem święta była „Walentynkowa
Poczta”. Miło dostać kartkę świadczącą o tym, że ktoś
darzy nas uczuciem i ma w swoim sercu.

Walentynkowa poczta.

Wiersze o przyjaźni i miłości.

  
W ŚWIECIE ILUZJI

  Rankiem 14 lutego szkoła zamieniła się w krainę
magii. Licznie zgromadzona młoda publiczność
podziwiała efektowne sztuczki krakowskiego
iluzjonisty. Każdy punkt programu nagradzany był
gromkimi brawami oraz okrzykami podziwu. Na słowa
uznania zasłużyli również młodzi pomocnicy
„czarodzieja”, którzy wzięli udział w lekcji magii. Może
wkrótce właśnie oni będą nas zabawiać i czarować.

Red.

Red.
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ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - „ŻYLI PRAWEM WILKA”
  1 marca w naszej szkole odbyły się gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
zorganizowane pod patronatem wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna. Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością: poseł na sejm RP Krzysztof  Lipiec wraz z dyrektorem biura poselskiego Małgorzatą  Pruś, Wiktor
Kowalski – doradca wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, przewodniczący Rady Gminy Mirzec Jan
Zawisza wraz z radnymi, radny powiatowy Ryszard Nowak, ksiądz proboszcz Dariusz Maciejczyk, dyrektor
Gminnego Domu Kultury i Integracji w Mircu - Dorota Tomaszewska, dyrektorzy szkół i sołtysi z terenu gminy,
rodzice z przewodniczącą Rady Rodziców Iwoną Olesińską oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Osinianki”.
Wójt Mirosław Seweryn powitał przybyłych gości, a dyrektor szkoły Zofia Siwiec zaprosiła ich do obejrzenia
patriotycznego przedstawienia inspirowanego pięknym wierszem Zbigniewa Herberta. Uczniowie przypomnieli
historię dramatycznej walki żołnierzy podziemia antykomunistycznego w burzliwym okresie pierwszej dekady
PRL-u. O swoich  losach opowiedziało troje „wyklętych”: Danuta Siedzikówna ps. „Inka” (w jej roli Zuzanna
Caban), Witold Pilecki ps. „Druh” (Adam Rafalik) i związany z naszym regionem Antoni Heda ps. „Szary”
(Mateusz Sobczyk). Na emocjonalny przekaz historycznego widowiska wpływ wywarły doskonałe recytacje
wierszy (Martyna Celuch, Weronika Nowak, Weronika Barwin, Marta Tomaszewska i Agata Turek) oraz
 nastrojowe pieśni w wykonaniu zespołu „Wesołe Nutki”. Na uznanie widzów zasłużyła również profesjonalna
multimedialna prezentacja oraz ciekawa scenografia. Uroczystość wraz z uczniami przygotowali: Iwona
Ankurowska, Aneta Stasiak, Zofia Siwiec i Jacek Królak. Za pamięć o Żołnierzach Wyklętych całej szkolnej
społeczności podziękowali poseł Krzysztof  Lipiec i wójt Mirosław Seweryn, a Wiktor Kowalski odczytał list od
wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek. 

 „WOJNA OBRONNA POLSKI W 1939 ROKU”

  4 marca zawitała do nas Grupa REKONSTRUKTO z
Lublina, która znana jest z prowadzenia ciekawych
zajęć historycznych. Tym razem tematem spotkania
była wojna obronna Polski w 1939 roku. Prowadzący
omówili sytuację międzynarodową II RP w przededniu
wybuchu II wojny światowej oraz wydarzenia 
związane z heroiczną walką naszych rodaków w
obronie niepodległości. Goście zapoznali uczniów z
ekwipunkiem żołnierskim używanym podczas
kampanii wrześniowej. Można było z bliska przyjrzeć
się replikom broni, zapoznać się z wojskową techniką,
a nawet  spróbować swoich sił w musztrze. 

Żołnierze kampanii wrześniowej. Red.
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BABY, ACH TE BABY!
 – Dzień Kobiet na wesoło.

  8 marca upłynął w przemiłej atmosferze. Wystrojone
dziewczyny, chłopcy jak filmowi amanci, kwiaty i
upominki, serdeczne życzenia. Dzień – marzenie!
Punktem kulminacyjnym było przedstawienie
przygotowane pod kierunkiem Sławomira Oleksaka.
Aplauz publiczności wzbudziły muzyczne przeboje o
kobietach, które żywiołowo wykonali nasi szkolni
artyści: Miłosz Gwóźdź, Krzysztof Iwański i Krzysztof
Kosterna. Żeńska część grona pedagogicznego z
zapartym tchem wysłuchała, co na jej temat ma do
powiedzenia tajemnicza wróżka (Kacper Niewczas).
Na scenie zaprezentowali się również: Katarzyna
Chmielewska, Krystian Kuźdub, Aleks Olesiński i
Bartosz Nowakowski. Zabawa była przednia!
Wszystkim naszym kobietom, tym dużym i małym,
życzymy szczęścia, miłości i spełnienia marzeń.
Uśmiechajcie się jak najczęściej, bo wtedy nasze
serca topnieją. Chłopaki.

WIOSENNE ŚPIEWANIE

 Coraz większą popularnością cieszy się szkolny
konkurs piosenki „Wiosenne Śpiewanie”, o czym
świadczy duża liczba uczestników tegorocznej edycji.
Wyniki prezentują się następująco:
 Kategoria „oddział przedszkolny” - I miejsce: Patryk
Gwóźdź (utwór „Jagódki”) i Bartosz Tomaszewski
(„Maszeruje wiosna”).
 Kategoria klasy I-II – I miejsce: Julia Jabłońska („Być
kobietą”), II miejsce: Amelia Ślawska („Byle jak”), III
miejsce: Hanna Gibała („Baju baj”).
Kategoria klasy IV-VIII - I miejsce: Weronika Nowak
(„Chodź, pomaluj mój świat”), II miejsce: Krzysztof 
Iwański („Ładne oczy masz”), III miejsce: Adrianna
Stompór („Kolorowy wiatr”) i Miłosz Gwóźdź („Bal
wszystkich świętych”).
Na scenie zaprezentowali się również: Hubert
Kuźdub, Natalia Janikowska, Weronika Cholewińska,
Julia Piasek, Aleksandra Tkaczyk, Irmina Gibała,
Maria Tomaszewska, Weronika Sieczka, Dominik
Kwapisz, Krystian Kuźdub, Kacper Niewczas i Damian
Kaczmarski. Konkurs wiosennej piosenki
zorganizowały: Iwona Ankurowska, Alina Dudek i
Ewelina Śpiewak.

Jak śpiewać, to tylko w duecie...

"Chodź, pomaluj mój świat..."

Red.

Red.
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REKOLEKCJE W WĄCHOCKU
  3 kwietnia uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w rekolekcyjnym wyjeździe do Wąchocka. Został  on
zorganizowany przez księdza proboszcza osińskiej parafii  Dariusza Maciejczyka i katechetkę Dorotę
Fituch. Odwiedziliśmy stare cysterskie opactwo, w progach którego powitał nas brat Albert. Ciekawie
opowiadał o bogatej historii tego miejsca i dziejach regionu. Ogromne zainteresowanie uczniów
wzbudziły zbiory klasztornego „Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu”. Prezentowane tam
eksponaty pochodzą z bogatej kolekcji księdza ppłk. Walentego Ślusarczyka, który przekazał je pod
opiekę zakonników. Uwagę przykuwały rękopisy, m.in. Jana III Sobieskiego, Stanisława Augusta
Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Adama Mickiewicza. Chłopcom oczy lśniły na widok zabytkowej
broni, a dziewczyny zachwycały się biżuterię patriotyczną z okresu powstania styczniowego.
Obejrzeliśmy również grób świętokrzyskiego partyzanta – Jana Piwnika „Ponurego”. Opactwo to
prawdziwa perła romańskiej i wczesnogotyckiej architektury. Podziwialiśmy unikatowy refektarz i
kapitularz oraz piękny kościół, w którym uczestniczyliśmy w nauce rekolekcyjnej. Wizyta w wąchockim
klasztorze była wspaniałą lekcją historii.

Przyszła Wiosna - czas na święta.

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
12 kwietnia mogliśmy poczuć niezwykłą i radosną  atmosferę nadchodzących świąt
Wielkiej Nocy. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas młodszych, pod kierunkiem
swych pań  - Aliny Dudek, Małgorzaty Cichockiej, Ewy Nowak i Iwony Aknurowskiej, 
wystąpiły w programie artystycznym „Awantura o jajko”. Wierszem, tańcem i piosenką
przypomniały piękne polskie tradycje i zwyczaje wielkanocne. Szkolną uroczystość
zaszczycili swą obecnością: ksiądz proboszcz Dariusz Maciejczyk, panie z Koła
Gospodyń Wiejskich „Osinianki” oraz rodzice. 

Red.
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Awantura o jajko! Chodzenie z zielonym gaikiem

WIELKANOCNE PALMY

Pielęgnowaną od lat w naszej szkole tradycją jest wykonywanie
przez uczniów dużych i barwnych świątecznych palm (czuwa nad
tym katechetka Dorota Fituch). Nie inaczej było i w tym roku. W
Niedzielę Palmową dzieci przyniosły je do parafialnego kościoła.
Palmy zostały poświęcone przez księdza proboszcza Dariusza
Maciejczyka i stanowią ozdobę świątyni. 

Red. Red.
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	3 kwietnia uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w rekolekcyjnym wyjeździe do Wąchocka. Został  on zorganizowany przez księdza proboszcza osińskiej parafii  Dariusza Maciejczyka i katechetkę Dorotę Fituch. Odwiedziliśmy stare cysterskie opactwo, w progach którego powitał nas brat Albert. Ciekawie opowiadał o bogatej historii tego miejsca i dziejach regionu. Ogromne zainteresowanie uczniów wzbudziły zbiory klasztornego „Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu”. Prezentowane tam eksponaty pochodzą z bogatej kolekcji księdza ppłk. Walentego Ślusarczyka, który przekazał je pod opiekę zakonników. Uwagę przykuwały rękopisy, m.in. Jana III Sobieskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Adama Mickiewicza. Chłopcom oczy lśniły na widok zabytkowej broni, a dziewczyny zachwycały się biżuterię patriotyczną z okresu powstania styczniowego. Obejrzeliśmy również grób świętokrzyskiego partyzanta – Jana Piwnika „Ponurego”. Opactwo to prawdziwa perła romańskiej i wczesnogotyckiej architektury. Podziwialiśmy unikatowy refektarz i kapitularz oraz piękny kościół, w którym uczestniczyliśmy w nauce rekolekcyjnej. Wizyta w wąchockim klasztorze była wspaniałą lekcją historii.

	W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
	12 kwietnia mogliśmy poczuć niezwykłą i radosną  atmosferę nadchodzących świąt Wielkiej Nocy. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas młodszych, pod kierunkiem swych pań  - Aliny Dudek, Małgorzaty Cichockiej, Ewy Nowak i Iwony Aknurowskiej,  wystąpiły w programie artystycznym „Awantura o jajko”. Wierszem, tańcem i piosenką przypomniały piękne polskie tradycje i zwyczaje wielkanocne. Szkolną uroczystość zaszczycili swą obecnością: ksiądz proboszcz Dariusz Maciejczyk, panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Osinianki” oraz rodzice.

	WIELKANOCNE PALMY
	Pielęgnowaną od lat w naszej szkole tradycją jest wykonywanie przez uczniów dużych i barwnych świątecznych palm (czuwa nad tym katechetka Dorota Fituch). Nie inaczej było i w tym roku. W Niedzielę Palmową dzieci przyniosły je do parafialnego kościoła. Palmy zostały poświęcone przez księdza proboszcza Dariusza Maciejczyka i stanowią ozdobę świątyni.


