
Szkoła Podstawowa  

w Makoszynie 
tel.041-3025368 

spmakoszynflesz@interia.pl 

Rok II, numer 10-11 

Wrzesień/Październik 

2010 

SPMakoszynFlesz 

„JA NIE  

OBIECUJĘ, JA  

DZIAŁAM” 
 

Dnia 13 września 2010 

roku odbył się apel dotyczący 

wyborów do samorządu 

uczniowskiego. Kandydaci mieli stawić się tego samego dnia do pani Cecy-

lii  Wcześniak wraz z 10 podpisami. Swoją kandydaturę zgłosiło dwie oso-

by: Karolina Serek i Grzegorz Bernat. Następnego dnia, 14 września, roz-

poczęło się wieszanie plakatów wyborczych i zachęcanie innych uczniów 

do głosowania na swojego „przedstawiciela. Do rozwieszania ulotek prze-

znaczone zostały 3 tablice, z czego wszystkie zostały zapełnione. W śro-

dę—15 września, kandydaci na apelu przedstawili swoje plany wyborcze,  

pomysły do zrealizowania w szkole. Czwartego dnia  nastała cisza przed-

wyborcza. Nikt nie mógł rozmawiać ani wieszać ulotek związanych z kan-

dydaturą. W piątek, 17 września, uczniowie klas 3-6 musieli podjąć osta-

teczną decyzję; kogo wybrać na przewodniczącego? 

Gdy wszyscy zdecydowani oddali karty, komisja wyborcza 

podliczyła głosy. Około 20 minut wszyscy czekali w na-

pięciu na wyniki. Wybory wygrał Grzegorz Bernat, a za-

stępcą została Karolina Serek.     /gwab/ 
Karolina Serek 

Samorząd Uczniowski 

„Latająca  klasa” 
 19 października, o godzinie 10.15 uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Makoszynie wyjechali do kina na 

pierwszy z cyklu filmów „Młodzi w obiektywie”. Wtedy jeszcze nie wie-

dzieliśmy, co nas tam spotka. Gdy dotarliśmy na miejsce, zwiedziliśmy Wojewódzki Dom Kultury w 

Kielcach. Kiedy weszliśmy na salę filmową, porozmawialiśmy z miłą panią pedagog. Później zgasło 

światło i obejrzeliśmy film pt.: ”Latająca klasa”. Jeden z bohaterów swoim zachowaniem przypomi-

nał mi Nemeczka z książki pt.: „Chłopcy z Placu Broni ”.To był ciekawy film. Po jego zakończeniu zo-

staliśmy na miejscach, aby ponownie porozmawiać z panią Magdą. W kinie było bardzo miło, ale 

szybko się skończyło. Ten dzień niewątpliwie można zaliczyć do udanych. Było super! Osoby, które 

nie były w kinie, mogą tego żałować!!! 
/gwab/ Magdalena Zalińska Samorząd Uczniowski 
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 22 czerwca  pluton osłania od strony Buska udaną akcję całe-

go oddziału „Barabasza” na magazyny w Chmielniku ostrzeliwując 

przybyły na pomoc samochód opancerzony. W czasie wycofywania 

się, ciężko ranny zostaje „Mazur” – Władysław Salwa, którego do-

nosimy do Orłowin. Rannego przyjmują pod 

opiekę gospodarze z ostatnich zabudowań przy 

drodze w kierunku Widełek, ale cała wioska 

opiekuje się rannym przez kilka dni. Mieszkań-

cy z innych zagród przysyłają dzieci z butelka-

mi z mlekiem i kompotem dla rannego. Po kilku 

dniach „Mazur” zostaje odwieziony do szpitala w Kielcach, gdzie go wyleczono. Około 

25 czerwca mała grupka partyzantów, pod dowództwem „Górnika” udaje się pod Papro-

cice, gdzie w nocy wysadzają słup linii wysokiego napięcia (30.000 Volt) zasilającej fa-

bryki w Starachowicach i Ostrowcu. Przerwa w dostawie prądu trwała prawie tydzień. 

28 czerwca patrol pod dowództwem „Franka” na szosie Daleszyce – Górno ostrzeliwuje 

niemiecki samochód terenowy na gąsienicach. „Pogoda” zabija jednego żołnierza Wehrmachtu, zabierając 

mu zegarek i pistolet Parabelum. Partyzanci dysponując tylko karabinami kb i Stenem. Nie wyrządzają 

większych szkód pojazdowi, samochód jedzie dalej. 7 lipca 1944 

roku cały pluton „Górnika” bierze udział w zwycięskiej walce z 

Niemcami w Niestachowie, atakując wioskę polami od strony Ra-

dlina. Zabito kilkunastu Niemców, zdobyto jeden karabin maszy-

nowy, trzy pistolety maszynowe oraz znaczą ilość amunicji i opo-

rządzenia. Z pierwszego plutonu zginął „Staszek” – Józef Litew-

ka i ranny został „Most” - Aleksander Stępniak z Krajna.  

 
Tekst opracował: Andrzej Dąbrowski – syn „Stefana”   

Zdjęcia: oddział partyzancki „Wybranieccy”  
Źródło: /www.wybranieccy.pl/ 

HISTORIA PLUTONU „GÓRNIKA” CZ.V 

 

Ślubowanie I klasy 
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McOceanWa(o)nderers’Team 

Rowerowy rajd  

szkolny 
 

Dnia 24 września 2010 roku wyruszyliśmy 

na rajd rowerowy. Pogoda była słoneczna, a humory 

dopisywały. „Wystartowaliśmy” o godz. 8.00, mieliśmy wrócić ok. 15.00. Trasa miała przebiegać w ta-

kiej kolejności: Makoszyn- Kiełków- Cisów- Widełki- Makoszyn, ale w trakcie zrezygnowaliśmy z Ciso-

wa. Na rajdzie było  32 osób i 4 opiekunów. W lesie mieliśmy dużo kłopotów z rowerami. Spotkaliśmy 

leśniczego, który pomógł nam jeden naprawić. Po tych urozmaiceniach trasa przebiegała już bez nie-

spodzianek. Miłym  wydarzeniem było zorganizowane ognisko... 

Rajd każdemu bardzo się podobał, choć niektórzy uczestnicy chcieliby, żeby był dłuższy. 

Sam osobiście chciałbym, żeby takich wycieczek było więcej! 
Maciej Dudek  

Samorząd Uczniowski 
/gwab/ 



W czwartek 21 paździer-

nika odbyła się dyskoteka 

z okazji Halloween . Salę pięknie ustroili uczniowie  klas 4-6 . Wszystkim innym zajęli się Karoli-

na Serek i Grzegorz Bernat — przewodniczący SU.  Zadbali o muzykę, różne konkursy, a także  

o nagrody.  

Najpierw długo tańczyliśmy,  a później Karolina ogłosiła  pierwszy konkurs -  na najlepsze prze-

branie halloween’owe. Następna konkurencja polegał na tym, by narysować najstraszniejszą minę 

na balonie. Rezultaty oceniali pozostali uczestnicy zabawy. Największy 

aplauz dostała Lucyna Armata z klasy czwartej. Gdy znów zaczęliśmy 

tańczyć, przewodniczący i zastępca (Grzegorz i Karolina) przez 10 minut 

obserwowali pląsających i wybrali królową i króla balu. Mieli trudne zada-

nie. Królem został Dawid Dudek (klasa czwar- ta), a królową Agatę Krzysiek (klasa szósta). Było jesz-

cze kilka wyróżnionych par. Nagrodą dla zwycięzców był taniec.  Wyróżnione pary także zapre-

zentowały ponownie soje umiejętności. Wszystkim podobał się również konkurs, w którym 

trzeba było odbijać balon głową .  

Najlepsze zaczęło się później. Najwięcej radości przysporzyła zbawa z balonami. Ostatnie minuty 

spodobały się każdemu. Ogłoszono jeszcze jeden konkurs – owijanie się papierem toaletowym. Pan Wójcik wy-

brał cztery pary. Pierwsi skończyli Grzegorz Bernat i Ewelina Kupisz. Zostało dużo papieru, a dyskoteka się już 

kończyła…. Wymyśliliśmy, że to będzie ostatni taniec z rzucaniem się papierem.  

Wszystkim bardzo podobała się tegoroczna halloween’owa dyskoteka.   
Adrianna Herbuś  

Samorząd Uczniowski 
/gwab/ 

  

Czysto przede wszystkim… 
17 września wzięliśmy czynny udział w Dniu Sprzątania 

Świata. Przynieśliśmy rękawiczki oraz  pomocne sprzęty. 

Około godziny 9 wyszliśmy na boisko, a także poza te-

ren szkoły. Widząc, ile śmieci jest dookoła, dokładnie wszystkie pozbie-

raliśmy i posegregowaliśmy do odpowiednich worków.  Najmłodsze klasy 

posprzątały boisko najstaranniej jak potrafiły. W nagrodę za dobrze wy-

konane zadanie obejrzeli film dotyczący potrzeby  dbania o środowisko, 

w którym żyjemy. Starsze klasy zajęły się nieco dalszym terenem . Klasa 

czwarta sprzątała teren przy drodze prowadzącej w stronę lasu, a następnie w kierunku Bielin. Piąta  klasa 

uprzątnęła okolice „Starego Młyna”, natomiast szósta zajęła się chodnikiem i pasem zielenin  wzdłuż głównej 

drogi.   

Po powrocie zjedliśmy obiad oraz ( co ważne:)) otrzymaliśmy zasłużoną nagrodę. Przepełnieni 

radością,  zmęczeni, ale zadowoleni powróciliśmy do swych domów. 

Trzeba dbać oto co najważniejsze, czyli o nasz świat. To dziedzictwo  każdemu bardzo potrzebne!

                 /gwab/ 
Agata Krzysiek 

Samorząd Uczniowski 
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aut. klasa VI 



„Dziękujemy za trud i poświęcenie…’’ 
Z  okazji  Dnia Edukacji Narodowej 13 października odbyła się akademia, podczas której  wręczyli-

śmy nauczycielom kwiaty i podziękowaliśmy im za trud i poświęcenie występami artystycznymi. Najpierw 

zerówka zaśpiewała piosenkę , a później klasa druga zaprezentowała się w okazjonalnych wier-

szach .Potem usłyszeliśmy dwie piękne piosenki. Pierwszą  wykonała Agata Krzysiek, a  drugą  Karolina 

Serek. Następnie kilka osób z szóstej klasy  wystąpiło w scence dotyczącej dnia z życia ucznia i nauczy-

ciela. Przed kolejnym popisem artystycznym obejrzeliśmy krótki filmik, w którym uczniowie naszej 

szkoły wyrażali swoje opinie na temat wychowawców, zaś  nauczyciele na temat swych podopiecznych. 

Całości dopełnił występ szkolnego zespółu  „Mako — dance”  w tańcu hip-hopowym.  Moim zdaniem to był 

bardzo udany dzień.               /gwab/ 
Magdalena Zalińska 

Samorząd Uczniowski 

 

„Szczupaczy los w syczący sos…”  

- warsztaty recytatorskie  
 29 i 30 września w naszej szkole odbyły się warsztaty recytator-

skie. Pierwszego dnia, oprócz uczniów naszej placówki, przybyły dzieci  

ze wszystkich szkół z terenu gminy Bieliny. Powitaliśmy ich serdecznie. 

Drugiego dnia uczestnikami byli wyłącznie makoszynianie — w sumie 35 

osób. 

 Zajęcia zaczęły się od miłych zabaw, które miały na celu rozbawie-

nie i zmęczenie nas.  Prosta  zabawa okazała się wymagającą wiele ener-

gii , dlatego po skończeniu jej każdy chętnie wykonał ćwiczenie  odprę-

żające — „wierzbę”. Następnie bawiliśmy się w „strzelanie”. Zabawa ta 

polega na „zabiciu” jak najszybciej przeciwnika za pomocą pistoletu, ka-

rabinu oraz granatu. Świetnie nam poszło. Później uczestniczyliśmy  w 

zabawie „Kto, kogo, czym , gdzie”. Przy tym uśmialiśmy się do łez. Potem 

przyszedł czas na rozpoznanie swoich wierszy, które przygotowaliśmy 

do pracy. Dostaliśmy od pana Huberta  Guzy i pani Ireny Wawrzczak — 

instruktorów z Wojewódzkiego Domu Kultury,  wskazówki dotyczące ich 

interpretacji  i recytacji. 

To był dobry czas. 
/gwab/ 

Agata Krzysiek  
Samorząd Uczniowski 
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Tu jodłowy szumi bór… 
 

    6 września 2010 roku gościliśmy pracowników Ze-

społu Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych. Opowia-

dali o formach ochrony przyrody, jakimi są parki narodo-

we, parki  krajobrazowe, rezerwaty oraz pomniki przyro-

dy. 

 Zwrócili uwagę na fakt, że rejon, w którym miesz-

kamy jest prawdziwym skarbcem natury. Występują tu 

m.in. jodły, które rosną jedynie w czystych rejonach Pol-

ski. Możemy poszczycić się Świętokrzyskim Parkiem Na-

rodowym, Cisowsko—Orłowińskim Parkiem Krajobrazowym, Rezerwatem Przyrody „Zamczysko”, po-

mnikiem przyrody—zabytkowym cisem w Makoszynie. 
/gwab/ 

 Agata Krzysiek 
Samorząd Uczniowski 
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„Zwierzęta się uczą, a my razem z nimi” 
 

 Od 4 do 11 października obchodziliśmy Światowy Tydzień Zwierząt. Z tej okazji w wtorek  

12 października chętne osoby przyniosły do szkoły zwierzątka. W miejscu naszej nauki  pojawiły się : 

psy, koty, chomiki, króliki, żółw, rybka i świnka morska. Każdy zaprezentował swojego pupila, opowie-

dział o jego budowie, zwyczajach i upodobaniach.  Pani Anna Nowak przeczytała nam kilka ciekawo-

stek na temat zwierząt. Póżniej zadała pytania dotyczące przekazanych informacji. Prawidłowe odpo-

wiedzi zostały nagrodzone. Następnie każdy, za zgodą właścicieli, mógł pogłaskać zwierzaka. 

To był piękny dzień. Na pewno nikt nie żałuje, że przyszedł wtedy do szkoły.    
     Magdalena  Zalińska 

Samorząd Uczniowski 

/gwab/ 



NA WESOŁO — CZYLI CZAS NA ZAGADKI 
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KRZYŻÓWKA 

 Agata Armata 
Samorząd Uczniowski 

M
ag

d
al
en

a 
 Z

al
iń
sk

a 
S
am

or
zą

d
 U

cz
ni
ow

sk
i 

„Czy znasz bardzo dobrze zwierzęta” 

5-3 pkt 

Prawie jesteś doskonały 

i spróbuj ponownie 

poćwicz trochę. 

8-6 pkt 

Jesteś mistrzem 

weź udział w 

jakimś konkursie, 

a z pewnością 

wygrasz!!!! 
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2-0 pkt 

To nie ten 

kierunek! Może 

lepiej pójdzie Ci 

z czymś innym. 
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TelegramFlesz 

Adrianna Herbuś 
Samorząd Uczniowski 
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 20 października uczniowie z klas 0-3 

uczestniczyli w wycieczce do Chęcin i Tokarni. 

Zwiedzali ruiny zamku oraz skansen entogra-

ficzny. 

 

 Dnia 26 października 2010 roku w na-

szej szkole odbyły się eliminacje do konkursu 

Matematyczno—Przyrodniczego. Wzięło w 

nich udział troje uczniów z  klasy VI: Agata 

Krzysiek, Karolina Serek, Magdalena  Zalińska 

oraz Maciej Dudek.  

  

 

to do the gardening 

spade 

to plant 

grass 

gardener 

greenhouse 

lawnmower 

grass 

vegetable patch soil 

lawn 

path 

to mow the lawn 

W ogrodzie: 


