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                  TŁUSTY CZWARTEK i WALENTYNKI 2021

Koniec karnawału kojarzy się zawsze z „Tłustym Czwartkiem”. Nie inaczej było i tym razem. Rada
Rodziców ucieszyła naszych wychowanków przepysznymi pączkami. Palce lizać! Dziękujemy. Tradycją
w naszej szkole jest również organizowanie „Walentynkowej Poczty”. Jak wyglądałby świat bez
miłości, okazywania sobie sympatii, miłych gestów i serdecznych uśmiechów? Trudno to sobie nawet
wyobrazić. W tym roku spotykamy się głównie na odległość i w większości musimy korzystać z
dobrodziejstw internetowych komunikatorów. Nasi uczniowie dowodzą, że nowoczesna technologia nie
jest im obca. Na zajęciach GDW klasy VII-VIII wykonały w formie elektronicznej przepiękne
„Walentynki”, które dostarczyła adresatom Pani Listonosz – wychowawczyni Aneta Stasiak. W oddziale
przedszkolnym i klasach młodszych „poczta od serca” zadziałała w tradycyjnej formie, o co postarała
się  Iwona Ankurowska. Wszystkim było bardzo miło, ponieważ walentynkową kartkę otrzymało każde
dziecko oraz wychowawczynie.
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       ŚLUBOWANIE PIERWSZEJ KLASY

 Piątego marca w naszej szkole panowała
niezwykle uroczysta atmosfera. Uczniowie klasy I
złożyli uroczyste ślubowanie i nareszcie oficjalnie
dołączyli do społeczności szkolnej. Na początku
dzieci wspaniale zaprezentowały swoje
umiejętności recytatorskie
i muzyczne. Występ był gromko oklaskiwany przez
panią dyrektor oraz rodziców, którzy
z zachwytem przyglądali się przedstawieniu, o
przebieg którego zadbała wychowawczyni  Iwona
Ankurowska. Po części artystycznej, w niezwykle
podniosłej atmosferze, pani dyrektor Zofia Siwiec
dokonała symbolicznego pasowania. W poczet
uczniów Szkoły Podstawowej
im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach zostali
przyjęci: Joanna Kuźdub, Bartosz Maciejczak,
Alicja Seweryn, Sebastian Tkaczyk, Bartosz
Tomaszewski, Hanna Zielińska i Lena Ziółko. Ale
to jeszcze nie był koniec niespodzianek.
Pierwszoklasiści dołączyli także do braci
czytelniczej  naszej szkoły, o co zadbała Iwona
Cholewińska. Symbolem tego wydarzenia było
wręczenie uczniom wyprawki czytelniczej: „Moje
pierwsze abecadło”. Pakiety
te zostały sfinansowane przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu
młodzi czytelnicy będą mogli  z uśmiechem
wkroczyć w cudowny świat książek. Po
zakończeniu części oficjalnej uczniowie klasy I
otrzymali upominki od swoich rodziców oraz
starszych i młodszych  kolegów i koleżanek.
Każdy dostał także pamiątkowe dyplomy. Ten
dzień z pewnością na długo pozostanie
pierwszakom w pamięci. Miejmy nadzieję,
że słowa uczniowskiego przyrzeczenia, które z
takim przejęciem składali, będą dla nich
drogowskazem na dalsze szkolne lata. 

Tekst ślubowania. Red.
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                        KSIĄŻKA NA POPRAWĘ HUMORU

W ostatnim czasie w naszej szkole została zorganizowana akcja związana ze znalezieniem sposobu na
poprawę humoru w trudnym czasie pandemii. Włączyły się w nią zarówno dzieciklas młodszych jak i
uczniowie klas IV-VIII. Uczniowie klas 0-III mieli za zadanie zilustrować swój sposób na pojawienie się
uśmiechu na twarzy. Okazało się, że najlepszymi pomysłami, aby poprawić sobie humor i choć na
chwilę zapomnieć o otaczającej nas trudnej rzeczywistości, mogą być: gra w piłkę, spacer, zabawa z
psem i wycieczka rowerowa. Krótko mówiąc- przebywanie na świeżym powietrzu i uśmiechanie się do
słońca, którego promienie coraz bardziej nas ogrzewają i pomagają radośniej spojrzeć na świat.
Młodsza część naszej szkolnej społeczności nie zapomniała również o tym, że słuchanie ulubionej
muzyki lub czytanie książek, także mogą sprawić nam przyjemność. Wszystkie pomysły zostały pięknie
przedstawione w interesujących pracach plastycznych. Uczniowie klas starszych mieli za zadanie
zachęcić nas do przeczytania książki, która w ostatnim czasie poprawiła im humor. Nasze
starszaki” zdecydowanie gustują w świecie magii i fantazji. Zwycięzcami plebiscytu zostały: „Akademia
Pana Kleksa” Jana Brzechwy oraz „Harry Potter i kamień filozoficzny” J.K. Rowling. Wśród propozycji
znalazła się także książka o nieco poważniejszej tematyce – „Bóg, królewna, księżniczki”
księdza Marka Dziewieckiego. Zaangażowanie się uczniów w akcję utwierdziło nas w
przekonaniu, że chociaż czasy nie są najłatwiejsze, nasze dzieci są nadal niezwykle kreatywne.
Jesteśmy dumni, że pomimo rozłąki- bo przecież uczymy się zdalnie- nasza szkolna społeczność umie
znaleźć w sobie choć odrobinę optymizmu i podzielić się nim z nami wszystkimi, nawet na odległość.
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 WIELKANOCNE ŻYCZENIA
                Z RYMEM

W konkursie literackim na wierszowane
życzenia wielkanocne zwyciężyła Wiktoria
Wiśniewska z klasy VII. Oto utwór
laureatki:

„Już króliczek do nas pędzi
Az go lewe ucho swędzi.

Na swych łapkach podskakuje
 i koszyczków wypatruje.

Gdy koszyczek przystrojony,
gdy w kościele biją dzwony,

każde dziecko niech pamięta,
że wiosenne to są święta.”

Konkurs zorganizowała Iwona Cholewińska (biblioteka
szkolna).

  „WIELKANOCNE ŻYCZENIA Z RYMEM”

W konkursie literackim na wierszowane życzenia
wielkanocne zwyciężyła Wiktoria Wiśniewska z klasy
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DZIEŃ KSIĄŻKI
23 kwietnia przypadał ustanowiony przez UNESCO
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, o czym nie
zapomnieliśmy również w naszej szkole. W
poniedziałek 26 kwietnia dzieci z oddziału
przedszkolnego wspólnie odczytały treść jednej z 
baśni braci Grimm pt. „Roszpunka”. Dziewczynki
zamieniły się w księżniczki, natomiast chłopcy w
rycerzy i inne postacie pochodzące z ich ulubionych
książek. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że książki są
ważne w naszym codziennym życiu, ponieważ w ten
sposób każdy z nas może choć na chwilę stać się
królewną lub odważnym rycerzem.

Świat baśni w "zerówce".

Nie ma jak książki!

Red.

Red.
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        WITAJ MAJOWA JUTRZENKO!

„Witaj majowa jutrzenko…” – pod takim hasłem
świętowaliśmy w tym roku obchody uchwalenia
konstytucji 3 maja. Z związku z nauką prowadzoną w
systemie zdalnym musieliśmy uczcić pamięć o
tamtych wydarzeniach w nieco inny sposób.
Uczniowie klas starszych mogli wykazać się wiedzą
dotycząca okoliczności uchwalenia pierwszej w
Europie konstytucji z 1791 roku. Ich zadaniem było
wykonanie plakatu związanego z wydarzeniami,
bohaterami lub symbolami wiążącymi się z
uchwaleniem tego ważnego dla nas dokumentu. Misji
tej podjęły się uczennice klasy IV: Weronika
Cholewińska oraz Julia Jabłońska.
Dzieci z klas 0- III również nie zapomniały o tym
ważnym dniu, a także o datach, które poprzedzają
dzień trzeciego maja (Święto Pracy oraz Dzień Flagi
Państwowej).  Uczniowie na zajęciach plastycznych
samodzielnie wykonali flagi naszego państwa oraz
dokonały prezentacji swoich biało-czerwonych dzieł.
Jesteśmy dumni z naszych młodszych i starszych
patriotów.

         TYDZIEŃ BIBLIOTEK

W dniach 8-15 maja obchodziliśmy XVIII Tydzień
Bibliotek zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich. Hasłem tegorocznych
obchodów było: „Znajdziesz mnie w bibliotece.
Uczniowie klas I-III w naszej szkole również
przyłączyli się do tej akcji. Wykonali plakaty, na
których udowodnili, że dokładnie wiedzą co znajduje
się w szkolnej bibliotece. W pracach uczniów znalazły
się zarówno tytuły książek, które wszyscy doskonale
znają, jak również okładki słowników pomocnych w
codziennej nauce.  Nasi najmłodsi uczniowie z
uśmiechami na twarzach i pełnym przekonaniem
zgodnie stwierdzili, że biblioteka szkolna to ważne
miejsce dla człowieka oraz, że warto odwiedzać
naszą szkolną krainę „Książkolandii”.

Biało-czerwoni!

Plakat.

Red.

Red.
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DZIEŃ DZIECKA

Szkolne świętowanie rozpoczęła wizyta wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna, sierż. szt. Berty Szlufik-
Smulskiej z Posterunku Policji w Mircu oraz inspektora ds. bezpieczeństwa Andrzeja Kutwina. Goście złożyli
przedszkolakom najserdeczniejsze życzenia i obdarowali ich słodyczami. Dzieci otrzymały również książeczki
do kolorowania: „Bezpieczni w drodze” oraz „Bezpieczne wakacje”. Klasy VI-VIII wybrały się do pobliskiego
lasu. Uporządkowaliśmy symboliczną „Mogiłę” usypaną na bitewnym polu, na którym w nocy z 19 na 20 maja
1915 roku zażarty bój z Niemcami stoczyli polscy bohaterowie Legionu Puławskiego. Przedszkolaki oraz
uczniowie klas I-IV wzięli udział w internetowej lekcji poświęconej sztuce komiksu oraz związanych z nią
warsztatach prowadzonych przez wychowawczynie. Po wielu miesiącach przymusowego siedzenia w domach
przed komputerem, wszyscy aż kipią niewyładowaną fizyczną energią. Nie mogło więc zabraknąć sportowych
rozgrywek i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Zroszone potem czoła i wypieki na twarzach – cóż za
wspaniały widok! O uzupełnienie spalonych na boiskach kalorii zadbała jak zwykle niezawodna Rada
Rodziców, która przygotowała dla wszystkich uczniów coś słodkiego na ząbek. Najważniejsze, że wreszcie
mogliśmy być wszyscy razem, pożartować, pogadać o rzeczach ważnych i głupotach, poczuć bliskość i
uświadomić sobie, że nadal tworzymy jedną wielką szkolną rodzinę. 

Władze gminy i policja w "zerówce".

Zabawy na boisku.

Ja też jestem super bohaterem! "Mogiła" Legionu Puławskiego.

Red.

Red.

Red. Red.
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WIERSZE I PIOSENKI DLA MAMY I TATY

Dzień 17 czerwca w naszej osińskiej szkole poświęcony był rodzicom, którzy świętowali Dzień Matki
przypadający na 26 maja i Dzień Ojca obchodzony 23 czerwca. Uczniowie klas I-III poprzez wiersze i piosenki
wyrazili swoją miłość i wdzięczność za trud wychowania. Udowadniali, jak ważni są obydwoje rodzice w ich
życiu. Nie zabrakło serdecznych życzeń i tradycyjnego „Sto lat”. Szkoda tylko, że nie mogliśmy powitać drogich
gości w szkole. Uczestniczyli oni w uroczystości on-line poprzez szkolną platformę Teams.

SZKOLNE POŻEGNANIE NA LEŚNEJ POLANIE

Za kilka dni zakończenie roku szkolnego. Ze szkołą pożegnają się nasi absolwenci. Co prawda w tym roku nie
ma szans na tradycyjny „wieczorek”, ale od czego pomysłowość. Uczniowie dwóch najstarszych klas, pod
opieką wychowawczyni Anety Stasiak, zorganizowali ostatnie wspólne spotkanie w terenie. Na leśnej polanie
odbył się piknik. Nad Iłżanką zapłonęło przygotowane przez chłopców ognisko, znad którego unosił się
smakowity zapach pieczonych kiełbasek. Wszystkich ogarnia już powoli przedwakacyjne lenistwo. W ten klimat
doskonale wpisało się wylegiwanie na kocach, snucie różnych opowieści oraz wspólne gry i zabawy.

My w plenerze. Kocykujemy!Red. Red.
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ŻEGNAJ SZKOŁO, WITAJCIE WAKACJE!

25 czerwca - uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Ze względu na rygor sanitarny odbyło się w nieco
innej niż zazwyczaj formule. Najpierw siódma klasa i
nauczyciele pożegnali tegorocznych absolwentów.
Spotkanie rozpoczęło się od przekazania młodszym
kolegom i koleżankom sztandaru szkoły oraz
odśpiewania hymnu państwowego. Następnie
odchodzący już od nas uczniowie złożyli ślubowanie,
podczas którego obiecali, że w dalszym życiu będą
godnie reprezentować imię swojej pierwszej szkoły.
Po ciepłym pożegnaniu ze strony siódmoklasistów i
pani dyrektor, odebrali świadectwa ukończenia szkoły
oraz dyplomy absolwentów. Podziękowali serdecznie
nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom za trud
włożony w ich nauczanie i wychowanie, a w
prezentacji multimedialnej przypomnieli najpiękniejsze
chwile spędzone w szkolnych murach. W tym roku w
szeroki świat z osińskiego gniazda i spod troskliwych
skrzydeł wychowawczyni Anety Stasiak wylatują:
Amelia Gwóźdź, Dominika Gwóźdź, Miłosz Gwóźdź,
Jakub Lipiec, Jakub Michalczak, Weronika Sieczka,
Maria Tomaszewska i Agata Turek. Życzymy Wam
szczęścia, samych sukcesów i spełnienia wszystkich
marzeń! W kolejnych turach ostatnie w roku szkolnym
spotkania z wychowawcami odbyły pozostałe klasy
oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Jak każdego
roku wyróżniający się w nauce i zachowaniu
uczniowie odebrali nagrody książkowe ufundowane
przez Radę Rodziców. Ze świadectwa z biało-
czerwonym paskiem cieszyli się:

KLASA VIII: Amelia Gwóźdż, Dominika Gwóźdź i
Agata Turek
KLASA VII: Irmina Gibała, Bartosz Nowakowski i
Marta Tomaszewska
KLASA: VI: Aleksandra Kołsut
KLASA IV: Weronika Cholewińska, Hanna Gibała,
Julia Jabłońska, Oliwia Kuźdub, Amelia Ślawska i
Wanessa Wiśnios

Wszystkim naszym uczniom życzymy dużo pięknej
pogody i wspaniałych wakacyjnych przygód. Do
zobaczenia we wrześniu!

Chwile wspomnień. Red.
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