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19+net to nowa odsłona
gazetki SP 19. Przed
Wami numer
specjalny wydany z okazji
świąt Bożego Narodzenia. 

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia.Niech ten czas spędzony
w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością.

Niech nadchodzący Nowy Rok pozwoli zrealizować Wasze plany, dotrzymać podjęte
postanowienia, pokonać trudności losu i odnieść sukcesy.
Niech spełnią się Wasze najpiękniejsze marzenia!

W numerze:
- O Bożym Narodzeniu,
choince i Wigilii,
- Wszystko o Świętym
Mikołaju
- Akcja "Książki naszych
marzeń - list do rodziców
- Jak bezpiecznie korzystać z
Internetu
- Nowy adres szkolnej strony
internetowej
- Zaproszenie do biblioteki
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O Bożym Narodzeniu, choince i Wigilii
Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza ją rzymski kalendarz. Różne były w przeszłości terminy obchodów świąt
Bożego Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia - dzień przesilenia zimowego.
Chrześcijanie ze słońcem utożsamiali Chrystusa, nazywając go "Słońcem Sprawiedliwości". Tajemnica Bożego Narodzenia polega na tym, że druga Osoba
Boska stała się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzechy. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny i
wszechmocny, jako człowiek jest ograniczony czasem, przestrzenią i mocą.
Zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów germańskich przeszło 300 lat temu. W dniach przesilania zimy i nocy zawieszano u sufitu gałązki
jemioły, jodły, świerka, sosny jako symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością. Kościół chętnie przejął ten zwyczaj jako
zapowiedź, znak i typ Jezusa Chrystusa. Warto pamiętać, że poprzedniczką choinki była w Polsce podłaźniczka.
W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda.
Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole nakrytym białym obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy staną
wokół stołu, najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment Pisma św. o narodzinach Jezusa, następnie bierze z talerzyka biały
opłatek, podchodzi do każdego, łamie się nim i składa życzenia. To z myślą o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole
dodatkowe, puste nakrycie.
W czasie Wigilii najważniejszy jest opłatek i zawsze pierwszy. Dopiero gdy podzielimy się opłatkiem, możemy skosztować wigilijnych potraw. Przedtem nie
wypada śpiewać nawet kolęd.

Ciekawostki
Na Węgrzech w czasie świąt organizuje się wielkie bale dla dzieci. Najważniejszy z nich odbywa się w stolicy kraju, Budapeszcie, w budynku Parlamentu.
Uczestniczą w nim znani aktorzy i artyści. Pod obrus leżący na stole wkłada się sianko. Wyciągnięcie najdłuższego źdźbła wróży długie życie.
W Austrii po piątej po południu rozbrzmiewa w oknach mały dzwoneczek. To znak, że rozpoczyna się świąteczna kolacja. Austria jest ojczyzną jednej z
najpiękniejszych kolęd na świecie "Stalle Nacht, heilige nacht" (Cicha noc, święta noc).
W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z cynamonem i pieczoną gęś z jabłkami. Tradycyjnym daniem jest budyń z ryżem, w którym gospodyni ukrywa
migdał. Kto go znajdzie, ten dostaje świnkę z marcepanu, która zapewnia szczęście przez cały rok.

Kuba Rabajczyk

Jak bezpiecznie korzystać z internetu?

INTERNET – sieć, gdzie każdy może znaleźć wszystko i zamieścić
wszystko. 
Jednak nad treściami, zdjęciami, filmami i tym, co zawierają serwisy i portale
społecznościowe, nie ma właściwie kontroli. Coraz więcej jest w internecie
wulgarnych słów i materiałów, których zdecydowanie nie powinniśmy
oglądać. Sieć jest wykorzystywana do coraz gorszych rzeczy, takich jak:
okradanie, wyzywanie i naśmiewanie (tzw. cyberprzemoc).

Oto kilka wskazówek, które pomogą ci bezpiecznie korzystać z internetu:
- nie udostępniaj swoich prywatnych danych nieznanym osobom;
- nigdy nie podawaj komuś swojego hasła do portali społecznościowych;
- nie wierz wszystkiemu, co czytasz w “wujku Google”;
- nigdy nie umawiaj się na spotkanie z nieznajomą osobą bez zgody
rodziców;
- nigdy nie używaj kamery internetowej podczas rozmowy z nieznajomą
osobą;
- pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje;
- zainstaluj dobrej jakości program antywirusowy.

Poznałeś najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z internetu.
Zastosuj je, a będziesz mógł spokojnie po nim surfować.

Tobiasz Ciuryło
Bartek Świtalski

Nowy adres szkolnej strony internetowej

http://sp19.kielce.eu - to nowy adres i nowa odsłona szkolnej strony www.

Po kilku latach wytężonej pracy nadszedł czas pożegnania z
dotychczasową, wysłużoną już i nieco przestarzałą, witryną internetową.
Poczciwą Joomlę 1.5 zastąpiliśmy najnowszym Wordpressem. Strona
zyskała dzięki temu zupełnie nowy wygląd i nowe możliwości. I - co
najważniejsze - już działa!

Trwają jeszcze ostatnie prace, mające na celu poprawę funkcjonalności i
wyglądu, ale wszystkie informacje zostały zachowane. Witryna jest także na
bieżąco aktualizowana, a w planach mamy jej dalszą rozbudowę.

Zapraszamy!

Administratorzy
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Witajcie, drodzy Czytelnicy gazetki szkolnej!

Po roku nieobecności w szkole wracamy z nową gazetką  o nazwie:
"19+net”.

Mamy dla Was dobrą wiadomość – od początku tego roku szkolnego
wypożyczanie w naszej bibliotece odbywa się nowocześniej, a tym samym
sprawniej. Wszystkie książki są zarejestrowane w systemie komputerowym
MOL, co ułatwia ich wypożyczanie. 

Nowa gazetka będzia miała głównie formę elektroniczną, dostepną
oczywiście na stronie internetowej szkoły. Zapewnimy  także kilka sztuk
wydania papierowego. Redagować ją będą dzieci z kółka dziennikarskiego,
które tworzą: Jędrzej Szwach, Julia Ślewa, Oskar Karnkowski, Kuba
Rabajczyk, Borys Mularczyk, Bartek Świtalski, Tobiasz Ciuryło, Basia
Winiarczyk i Maria Włodarczyk pod nadzorem pani mgr Iwony
Krzemińskiej. Stroną techniczną zajmuje się wychowawca klasy 5a i
nauczyciel języka polskiego – pan mgr Grzegorz Miszczyk.

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia życzymy
naszym Czytelnikom , aby wszelkie Wasze marzenia się spełniły, a troski
odeszły w dal; aby nadchodzący Nowy Rok, przyniósł każdemu z Was wiele
radości i mało PROBLEMÓW!

Marysia Włodarczyk z kl.5a

Serdecznie zapraszamy do biblioteki szkolnej!

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz nauczycieli  do naszej szkolnej
biblioteki. Zachęcamy do wypożyczania nowych ciekawych pozycji
zakupionych w ramach programu „Książki naszych marzeń”.

Marysia Włodarczyk z kl.5a

List otwarty do Rodziców uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 19 w
Kielcach  z okazji świąt Bożego
Narodzenia 2015 r.
   Drodzy Rodzice!
  Wiemy, że każdy z Was pragnie dla swego dziecka
dobrego dzieciństwa  i szczęśliwej przyszłości. Na pewno
zastanawiacie się, co zrobić, żeby Wasze dziecko wyrosło
na mądrego, zdrowego emocjonalnie, samodzielnego i
wykorzystującego swe uzdolnienia człowieka.
  Zdajemy sobie sprawę z tego, że do prawidłowego
rozwoju dziecka potrzebna jest ciepła atmosfera domu
rodzinnego, cierpliwa obecność mamy i taty, ich
wsparcie, rozmowy, kształtowanie przez nich dobrych
nawyków w wychowankach. Wiemy, że nie da się tych
celów osiągnąć bez poświęcenia dziecku czasu, bez
rozmów, tłumaczenia różnych zjawisk, odpowiadania na
niekończące się pytania,  bez wspólnego czytania książek
czy oglądania wartościowych filmów. Dziecko uczy się
życia, obserwując was, drodzy Rodzice, w codziennych
sytuacjach i zajęciach. Możecie wiele dobrego zrobić dla
swoich pociech, codziennie czytając im fragment
wspólnie wybranej książki. Głośne czytanie dziecku
rozbudza jego wyobraźnię, dostarcza mu emocji i
radości, poszerza wiedzę o świecie, wskazuje na dobre
wzorce zachowań, a także uczy sprawnego posługiwania
się językiem.
  Nasza szkoła uczestniczy w realizacji programu
„Książki naszych marzeń” oraz w Narodowym Programie
Rozwoju Czytelnictwa, dlatego przed świętami Bożego
Narodzenia zachęcamy Was, drodzy Rodzice, byście w
tym szczególnym okresie spędzili z dziećmi jak najwięcej
czasu przy czytaniu dobrej lektury. Zgadzamy się z
prezesem Fundacji „Cała Polska czyta dzieciom”, p.
IrenąKoźmińską, która twierdzi : „Dzieciństwo nie polega
na kolekcjonowaniu gadżetów, lecz dobrych chwil z
rodziną, dobrych wzorców i wartości, takich jak miłość,
szacunek, poczucie bezpieczeństwa i radość”. 
Niech więc w tym świątecznym okresie nie zabraknie w
Państwa domach wspólnego pochylenia się nad dobrą
książką. Niech razem spędzony czas przyniesie Wam
wiele radości, wzmocnienia rodzinnych więzi i
wzajemnego zaufania  oraz niezapomnianych przeżyć i
wspomnień, do których Wy i Wasze dzieci będziecie
chętnie powracać!

Dyrekcja, bibliotekarz, nauczyciele i wychowawcy
ze Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w
Kielcach. 
                                           



www.polskatimes.plPolska The Times | Wydanie specjalne 12/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PL19+net

Wszystko , czego nie wiesz o św. Mikołaju

Nie latał saniami zaprzęgniętymi w renifery. Nie miał też czerwonego stroju i czapki. Święty Mikołaj był biskupem Miry i w ikonografii przedstawiany jest w
infule na głowie i z pastorałem w ręku. W rocznicę jego śmierci, 6 grudnia, obchodzimy Mikołajki - dzień obdarowywania się prezentami.

Biskup - dobroczyńca 

Biskup Miry urodził się w Patarze na terenie obecnej Turcji około 270 roku. Od najmłodszych lat Mikołaj był bardzo pobożny i chętnie pomagał ubogim, co
było o tyle łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi. 

Pewnego dnia dowiedział się, że jeden z mieszkańców Patary popadł w biedę. Wychowywał on trzy córki, które z braku pieniędzy nie mogłyby wyjść za
mąż. Mikołaj wrzucił im przez okno sakiewkę z pieniędzmi, co uchroniło je przed biedą. Gdy został biskupem zasłynął wśród wiernych jako dobroczyńca i
gorliwy duszpasterz. Uratował przed śmiercią trzech drobnych złodziejaszków upraszając w Konstantynopolu cesarza Konstantyna I Wielkiego o darowanie
im życia.

Orędownik biednych 

Te, i wiele innych cudownych historii o życiu biskupa Miry przyczyniły się do jego beatyfikacji i na zawsze rozsławiły jego imię jako orędownika biednych i
potrzebujących pomocy. Niewiele osób wie, że św. Mikołaj jest także patronem marynarzy. Podczas jego pielgrzymki do Jerozolimy na morzu rozpętała się
potężna burza. Wokół biskupa zgromadziła się cała załoga prosząc o wstawiennictwo do Boga. Ten wysłuchał modlitw i statek ocalał.

Kult świętego Mikołaja 

W całym chrześcijańskim świecie kult świętego Mikołaja zaczął szybko się rozpowszechniać. Świadczy o tym przede wszystkim liczba kościołów, które
nazywane były jego imieniem. W samym Rzymie jest ich jedenaście, w Polsce 327. Popularyzację wizerunku świętego Mikołaja zawdzięczamy Holendrom,
był on patronem Amsterdamu i otaczano go tam szczególną czcią. Przedstawiany był jako stary człowiek w szatach biskupa, który jeździł na ośle. 

Od XVI wieku wyobrażano go sobie przypływającego statkiem zza Oceanu i jeżdżącego na białym koniu. W Holandii zapiski o świętowaniu 6 grudnia
pochodzą już z XIV wieku. Wówczas uczniowie, członkowie chóru kościelnego dostali kieszonkowe i mieli wolny dzień. Kiedy Brytyjczycy zajęli kolonię
holenderską Nowy Amsterdam i założyli Nowy Jork, mieszkający tam Holendrzy w dalszym ciągu kontynuowali tradycję obdarowywania się prezentami.

1804 - pierwsze Mikołajki 

Zwyczaj ten przyjął się szybko wśród innych mieszkańców, a 6 grudnia 1804 roku urządzono pierwsze Mikołajki. Wzmianki o tej tradycji w Polsce można
znaleźć w tekstach z XVIII wieku. Ówczesne podarki były skromniejsze od dzisiejszych. Grzeczne dzieci dostawały jabłka, złocone orzechy, pierniki i
drewniane krzyżyki. Jednak w miarę upływu czasu Mikołajki nie były już kojarzone z rocznicą śmierci świętego, tylko z rubasznym, starszym panem w
czerwonym stroju. Ten wizerunek świętego Mikołaja narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 30. ubiegłego wieku i przetrwał do dzisiaj.

Jest czy nie ma? 

- "W dzisiejszych czasach świecka kultura przeniknęła naszą świadomość"  - mówi ksiądz Tomasz Kalisz, duszpasterz akademicki "Gościńca Św.
Wawrzyńca" w Poznaniu. - "Na jednej z lekcji religii próbowałem wyjaśnić dzieciom, że święty Mikołaj istniał naprawdę. Było to o tyle trudniejsze, że niektóre
z nich zostały już uświadomione przez rodziców, że świętego Mikołaja nie ma. Niewiele osób pamięta, że jest to postać historyczna, wyniesiona przez
Kościół na ołtarze. Musimy pamiętać, że obchodzenie dnia świętego Mikołaja ma jeden cel - niesienie radości innym. Dlatego 6 grudnia myślmy przede
wszystkim o tym, żeby zrobić coś dobrego dla drugiej osoby. Pamiętajmy także, żeby ta potrzeba rodziła się z serca, a nie z kolorowych wystaw i mody na
Mikołajki."    

Kuba Rabajczyk, kl.5a


