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Drodzy czytelnicy!
„Zima, zima, zima pada, pada śnieg…”
Przed nami najbielsza pora roku. Czy rzeczywiście taka będzie?
Oby śnieg dotrwał do ferii, które w tym roku szkolnym tak późno…
Jak zawsze piszcie na adres bibliotekazsp9@gmail.com
Redakcja
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3 grudnia 2018 r. uczniowie klas
pierwszych oraz przedszkolaki wzięli
udział się zajęciach w ramach kampanii
"Bezpieczeństwo pieszych w ruchu
drogowym". Był to wspólny projekt
Urzędu Miasta Rzeszowa i policjantów
z Komendy Miejskiej w Rzeszowie. Pani
policjantka przypominała dzieciakom
zasady bezpiecznego poruszania się po
jezdni, w drodze do i ze szkoły.
Wykorzystując autochodzik dzieci
praktycznie uczyły się jak prawidłowo
przechodzić przez jezdnię. Ratownicy
medyczni pokazywali zawartość
podręcznej apteczki, uczyli jak zachować
się, gdy ktoś jest ranny i potrzebuje pomocy. Podczas spotkania uczniowie ćwiczyli na
fantomie jak przeprowadzić akcją ratowniczą. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej
przypominali jak reagować na inne zagrożenia tj. pożar czy zatrucia czadem. Najmłodsi w
praktyce uczyli się wzywania pomocy i zgłaszania zagrożeń.
Jako szkoła bierzemy udział w polskiej
edycji światowego projektu edukacyjno –
pomocowego UNICEF Wszystkie Kolory
Świata, którego początki sięgają 1999 roku.
Jako wolontariusze, uczniowie klasy 4d i 6c
przygotowali pierniczki, które ubarwiły
zbiórkę pieniędzy dla UNICEF. Kolejnym
etapem będzie szycie szmacianych lalek
przedstawiających dzieci z różnych stron
świata. Dziękujemy za wsparcie wszystkim
dziadkom, rodzicom i opiekunom.

6 grudnia uczniowie klasy 1a udali się do
Muzeum Dobranocek. Zwiedzając wystawę
podziwiali pierwowzory bohaterów swoich
ulubionych bajek. Słuchali ciekawych
opowieści związanych z tymi postaciami.
Miło spędzili czas oglądając animację, której
bohaterem był Miś Paddington.
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„Pra pra bajki, czyli pradzieje Polski południowo –
wschodniej w pigułce – ukazanie życia
codziennego ludzi, zamieszkujących tereny Polski
południowo-wschodniej w epoce kamienia, brązu
i żelaza oraz we wczesnym średniowieczu”- był to
temat ciekawej lekcji historii, w której
uczestniczyli 19 grudnia uczniowie klasy 1a.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały
przewodnika, zadawały mnóstwo pytań,
podziwiały eksponaty. Zajęcia zakończyły się wspólną, wesołą zabawą- grą planszową, w
czasie której wykorzystywały zdobytą wcześniej wiedzę.

20 grudnia, w tygodniu poprzedzającym
święta Bożego Narodzenia klasa 4d
odwiedziła Muzeum Historii Miasta
Rzeszowa. Uczniowie uczestniczyli w
lekcji pt. Historia pewnej kartki
świątecznej. Poznali bogatą tradycję
składania życzeń oraz wykonali piękne
kartki.

W ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego
Narodzenia uczniowie naszej szkoły z pomocą
rodziców i nauczycieli przygotowywali klasowe
spotkania wigilijne. Dzielili się opłatkiem,
składali życzenia i próbowali pysznych potraw.
Spotkania kończyły się wspólnym
kolędowaniem i dekorowaniem pierniczków.

21 grudnia, wprowadzając nastrój Świąt
Bożego Narodzenia uczniowie klas 3a i 3b w
przedstawieniu jasełkowym pt. „Bóg się
rodzi w naszych sercach” zaprezentowali
sceny z narodzin Dzieciątka Jezus oraz
myśli św. Teresy z Kalkuty mówiące o tym,
że Boże Narodzenie nie tylko miało
miejsce wiele lat temu w Betlejem, ale
odnawia się w naszych sercach zawsze
wtedy, gdy dajemy odrobinę miłości
potrzebującym.
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22 stycznia zorganizowaliśmy Dzień Wszystkich
kolorów świata jako finał akcji edukacyjno –
pomocowej prowadzonej we współpracy z UNICEF
Polska.

Uczniowie naszej szkoły zostali
wyróżnieni w plastycznym konkursie
biblijnym zorganizowanym przez
Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II
w diecezji rzeszowskiej pod
patronatem Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie.
Prace Zofii Pelc z kl. IV d i Wojciecha
Sikory z kl. II b „Wskrzeszenie Łazarza” zostały wystawione podczas wernisażu
w Millenium Hall w Rzeszowie. Wystawa prac potrwa do 25 lutego 2019 r.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie ratują dzieci na
świecie!

Szkoła Podstawowa Nr 19 w Rzeszowie bierze
udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie
Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF
Polska. Uczniowie z naszej placówki będą
przygotowywać szmaciane laleczki będące
symbolem pomocy, jakiej udzielą najbardziej
potrzebującym dzieciom na świecie.
„Wszystkie Kolory Świata” to akcja UNICEF,
która już po raz piąty jest przeprowadzana
w polskich placówkach edukacyjnych. Ma na celu wsparcie programów szczepień
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ratujących życie dzieci w najuboższych
krajach świata. W ramach akcji uczniowie
własnoręcznie projektują i szyją szmaciane
laleczki. Każda z nich będzie miała nadane
imię i przypisany kraj, z którego pochodzi. Po
zakończeniu pracy, w szkole odbędzie się ich
wystawa. Na ten dzień dzieci zaproszą do
szkoły rodziców, dziadków, opiekunów i
społeczność lokalną. Każdy będzie mógł
wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a
jednocześnie
uratować
życie
dziecku,
przekazując na ten cel darowiznę. Zebrane
środki
umożliwią
zaszczepienie
dzieci
mieszkających w najbiedniejszych krajach
świata, gdzie codziennie zagrażają im takie
choroby jak gruźlica, odra, tężec czy polio.
Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera
Majka Jeżowska, Ambasadorka Dobrej Woli
UNICEF.
Celem projektu jest kształtowanie wśród
dzieci i młodzieży postawy tolerancji i
otwartości na inne kultury. Akcja ta uświadamia również, że pomaganie może być nie tylko
pożyteczne, lecz także przyjemne, a dodatkowo pozwala na zebranie środków
koniecznych do ratowania życia najbardziej potrzebujących dzieci.
Poprzednie cztery edycje akcji „Wszystkie Kolory Świata”
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół i
przedszkoli. Dotychczas uczestniczyło w niej ponad 2,5
tysiąca placówek z całej Polski. Dzięki zaangażowaniu
lokalnych społeczności, udało się pozyskać prawie 2,7
miliona złotych na ratowanie dzieci w Sierra Leone, Czadzie,
Sudanie Południowym i Angoli. Zebrane fundusze
umożliwiły zaszczepienie setek tysięcy dzieci.
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Olaf Wais i Julia Chmiel zostali wyłonieni podczas szkolnych eliminacji i wzięli
udział w XII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorski: „Poezja o żołnierzu polskim”, który
odbył się w Szkole Podstawowej Nr 11 im. Gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie,
otrzymując wyróżnienia.
Głównym celem konkursu było rozbudzanie zamiłowania do historii poprzez
popularyzację poezji patriotycznej oraz upowszechnienie twórczości literackiej o
patriotyzmie polskiego żołnierza.

A tak ten ważny moment zapamiętał Olaf Wais.

Gdy przeszedłem do następnego etapu bardzo się ucieszyłem. Wiedziałem jednak,
że nie będzie tak łatwo. Miałem dwa tygodnie i trzy dni na nauczenie się recytacji wiersza
Franciszka Karpińskiego pt. Marsz dla żołnierzy.
W ciągu jednego tygodnia nauczyłem się wiersza na pamięć a potem z panią od
języka polskiego A. Trzeciak - Mazur ćwiczyłem jego interpretację.. Zajęło mi to pozostałe
dni. Jestem uczniem 5 klasy mam też inne sprawdziany i kartkówki. Kiedy już wszystko
było przygotowane dzień przed konkursem miałem straszną chrypę i musiałem pić dużo
ciepłej
herbaty.
Na szczęście w dniu konkursu chrypa przestała mnie dręczyć i waz z Julią oraz
panią M. Łukaszek pojechaliśmy na miejsce ,w którym miał odbyć się konkurs czyli do
Szkoły Podstawowej Nr11 w Rzeszowie. Na miejscu byli uczniowie ze wszystkich szkół, a
nawet prywatnych. Było aż 32-dwóch uczestników. Bardzo się denerwowałem przed
występem, na szczęście byłem siódmy.
Kiedy wszyscy skończyli mówić swoje wiersze komisja ogłosiła przerwę i udała się
na obrady. Pierwsze miejsce zajęła dziewczyna, która uczęszcza na warsztaty aktorskie.
Ja natomiast otrzymałem wyróżnienie. Dostałem dyplom i książkę Henryka Sienkiewicza
pt. „W pustyni i w puszczy”.

Olaf Wais kl.5c
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Wigilia
Dziś jest ten piękny dzień,
Co dużo miłości nam śle,
Każdy wie chyba co to jest,
To wigilia,
Ten wspaniały czas,
I wtedy ciepło otacza nas,
Spędza czas razem rodzina cała,
Babcia, dziadek, ciocia, mama i ty dziecino mała,
Chrystus wtedy odwiedził nas,
To piękny i wspaniały czas!
Liliana Bereś kl. 5c

Aleksandra Ostromęcka kl. 5c

OBYCZAJE I ZWYCZAJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Boże Narodzenie to uroczyste i ważne święto religijne w Polsce. Święto rodzinne,
obchodzone w gronie najbliższych. Jego tradycje ukształtowały się na przestrzeni wieków.
Zwyczajem jest poprzedzający okres przed Bożym Narodzeniem tj. Adwent. Trwa on cztery
niedziele .W każdą z nich jest zapalana kolejna świeca.
Tradycją stało się pieczenie bożonarodzeniowych pierników, wykonywanie ozdób na
choinkę i ubieranie jej, wysyłanie kartek świątecznych do bliskich, które teraz zastąpione
są bardziej formą elektroniczną (sms-y, e-maile) oraz przygotowywanie prezentów pod
choinkę. Tradycyjnie dniem poprzedzającym święto Bożego Narodzenia jest Wigilia. W
Polsce ten czas liczy się od zapadnięcia zmroku i pojawienia się na niebie „pierwszej
gwiazdki”. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej.

Do najbardziej typowych dań wigilijnych należą: barszcz z uszkami , ryby, przyrządzane na
różne sposoby z najbardziej tradycyjnym karpiem , kapusta z grochem, kapusta z
grzybami, pierogi z kapustą, kasza z suszonymi grzybami, fasola z suszonymi śliwami,
paszteciki z grzybami, kotleciki z ryżu z sosem grzybowym, kluski z makiem, cukrem i
miodem, , gołąbki i kutia. Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy wigilijne powinny być
postne, czyli bezmięsne.
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Wigilijny wieczór kończy uroczysta msza odprawiana o północy w kościołach zwana
pasterką. Według tradycji jest ona upamiętnieniem przybycia pasterzy do Betlejem.
Następny dzień po wigilii (25 grudnia) jest nazywany Bożym Narodzeniem.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
Boże Narodzenie to czas oczekiwania na
narodziny Pana Jezusa. Są to najważniejsze i
najbardziej uroczyste święta w całym roku.
W tym okresie możemy spędzić więcej czasu z
własną rodziną, przyjaciółmi oraz odwiedzić
tych, których dawno nie widzieliśmy.
Nie
możemy
zapomnieć
również
o
osobach
samotnych,
chorych
i potrzebujących naszej pomocy. Tym, co jest istotne, to okazywanie sobie miłości,
dobroci i czułości. Należy także pamiętać o przebaczaniu bliźnim.
Święta Bożego Narodzenia wiążą się z pewnymi tradycjami, o których nie możemy
zapomnieć. Jedną z nich jest strojenie choinki. Ozdabiamy ją kolorowymi bombkami,
piernikami, oplatamy łańcuchem migoczących światełek. Jej zapach rozprzestrzenia się
po całym domu. Pod choinką składamy prezenty dla bliskich.
Zazwyczaj z dużą starannością przygotowujemy wcześniej potrawy wigilijne, wśród
których możemy znaleźć : pierogi, barszcz z uszkami, karpia, kapustę z grochem, kompot
z suszonych owoców, kutię, sernik oraz makowiec.
Stół wigilijny, jest pięknie przystrojony białym obrusem, pod którym leży sianko (symbol
dostatku i urodzaju). Możemy na nim również znaleźć Pismo Święte, stroik świąteczny,
opłatek oraz piękną zastawę świąteczną. Zawsze należy pamiętać, aby przy stole zostawić
jedno, puste miejsce dla strudzonego wędrowca.
Zanim zasiądziemy do kolacji wigilijnej, zakładamy odświętny strój, oczekujemy na gości
oraz wypatrujemy pierwszej gwiazdki na niebie, która daje nam znak, że możemy
rozpocząć Wigilię.
Następnie czytamy fragment Pisma Świętego (Ewangelię wg św. Łukasza) o narodzeniu
Pana Jezusa. Podczas modlitwy wspominamy również tych, którzy od nas odeszli.
Łamanie się opłatkiem i składanie życzeń świątecznych to kolejny etap Wigilii. Później
zjadamy posiłki.
Po kolacji Wigilijnej obowiązkowo śpiewamy kolędy, rozmawiamy o swoich planach,
wspominamy to co już się wydarzyło.
W Wigilię idziemy również na Pasterkę – mszę św. odprawianą o północy, na pamiątkę
pastuszków, którzy czuwali i modlili się przy żłóbku Pana Jezusa.
Kacper Blicharz kl. 5c
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MOJA WIGILIA
Wigilia
to
wyjątkowy
dzień, który spędzam z
bliskimi.
Wyjeżdżam
wtedy do babci na wieś,
gdzie spotykam się z moją
całą
rodziną.
Jest
radośnie i gwarno, ale
wszyscy
czekamy
na
pierwszą
gwiazdkę.
Czasami przyjeżdża też
moja druga babcia, żeby
razem
spędzić
ten
wieczór.
Babcia z mamą i ciocią przygotowują wigilijne potrawy: barszcz z uszkami, smażonego
karpia, kapustę z grzybami i specjalne postne placki z cukrem. Ja z moją siostrą
przystrajamy choinkę i wigilijny stół, na którym leży biały obrus, a pod nim sianko
i opłatek. Są świece i odświętna zastawa. Każdy w rodzinie zakłada uroczyste ubranie.
Kiedy pojawi się pierwsza gwiazdka zasiadamy do Wieczerzy Wigilijnej, czytamy Biblię,
dzielimy się opłatkiem składając sobie życzenia i śpiewamy kolędy. Później jemy kolację
i wszystko nam bardzo smakuje, a mi najbardziej barszcz z uszkami. Po kolacji dzielimy
się prezentami, które znajdujemy pod choinką. Zazwyczaj nie mieszczą się pod nią.
Cieszymy się ze wspólnego spotkania i dlatego, że Jezus się narodził. Babcia po kolacji
przynosi świąteczną herbatę z pomarańczą, goździkami i cynamonem oraz makowca.
O północy wszyscy idziemy do kościoła na Pasterkę.
Wigilia to jak co roku niepowtarzalny wieczór w mojej rodzinie, na który czekam cały rok.
Emilia Gurbała kl. 5c
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„Cukierku, ty łobuzie!”
Cichoń Waldemar
Czy mały pręgowany kotek może wywrócić czyjeś życie do góry
nogami? Tak, jeśli tym kotem jest Cukierek! Nie dajcie się zwieść
imieniu. To słodkie futrzane utrapienie ceni sobie swobodę i dobrą
zabawę. A od kiedy stał się równoprawnym członkiem rodziny Marcela,
na światło dzienne wyszły jego kolejne kocie talenty! Jakie? Najlepiej,
jak Cukierek sam wam o wszystkim opowie… "Cukierku, ty łobuzie" – to
stuprocentowa kocia komedia!

„Czytam sobie. Lewy, gola!” Poziom 1
Witek Rafał
Robert Lewandowski to najbardziej znany polski piłkarz, który jest
kapitanem reprezentacji Polski. To mistrz, który strzela piękne gole a na
boisku nie ma sobie równych. Kiedy grał w Borusii Dortmund w jednym
meczu udało mu się strzelić aż 5 goli. Przeczytajcie pasjonującą relację z
tego wydarzenia.

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia / Dwie wieże / Powrót króla
John Ronald Reuel Tolkien
"Władca Pierścieni" to jedna z najbardziej niezwykłych książek w całej
współczesnej literaturze. Ogromna, z epickim rozmachem napisana
powieść wprowadza nas w wykreowany przez wyobraźnię autora świat
- fantastyczny, lecz ukazany wszechstronnie i szczegółowo, równie
pełny i bogaty jak świat realny. Przykuwająca uwagę i wzruszająca,
zabawna, choć momentami także przerażająca, opowieść ta rzuca na
czytelnika czar, od którego nawet po zakończeniu lektury trudno się
uwolnić.
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– Mamo… kup mi małpkę. Proszę! – A czym Ty ją będziesz
karmił synku? – Kup mi taką z Zoo, ich nie wolno karmić..

Pani sąsiadko, znalazłem pani kanarka!
- ależ Jasiu, to jest kotek!
- tak, a kanarek jest w środku!

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd?
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka!
- Nauczyciel: A czemu nie buduje?
- Jasio: No bo mieszka w zegarach.
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