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6 grudnia Dzień św. Mikołaja

21 grudnia Początek astronomicznej zimy - najkrótszy 

dzień roku

24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia Boże Narodzenie (drugi dzień)

31 grudnia Sylwester
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Angielski kalendarz grudniowy

December (grudzień)

6 grudnia St. Nicholas’ Day – Mikołajki

24 grudnia Christmas Eve – Wigilia

25 grudnia Christmas Day – Boże Narodzenie

26 grudnia Second Day of Christmas, Boxing Day 

– Drugi Dzień Świąt, Dzień Pudełek

31 grudnia New Year's Eve – Sylwester



Wręczanie i przyjmowanie prezentów

Wybór upominku 

 Po pierwsze powinniśmy ustalić cenę prezentu. 

Powinien on być w podobnej wartości, jak 

prezenty otrzymywane przez Ciebie od tej osoby. 

Zbyt drogi prezent może krępować osobę 

obdarowywaną, a upominek o mniejszej wartości 

sygnalizować, że ignorancko podchodzimy do tej 

osoby.



 Prezent należy dostosować także do wieku i osobowości
osoby. Przykładowo nastolatkowi na szesnaste urodziny nie 
kupimy butelki wiana lub piersiówki, a babci koronkowych 
pończoch. Z drugiej strony nie wpadajmy w błędne koło i nie 
kupujmy babci co roku wełnianych rękawiczek czy bamboszy. 
Wbrew pozorom kupowanie prezentów najbliższej rodzinie nie 
jest takie łatwe. Po kilku latach kupowania upominków tej samej 
osobie, mamy poczucie, że wyczerpaliśmy wszystkie oryginalne 
pomysły. A wystarczyłoby poświecić trochę czasu na 
przeglądanie asortymentu w centrum handlowym, przejrzenie 
wyszukiwarek prezentów w internecie czy katalogów z ofertami 
handlowymi ciekawych firm, by znaleźć coś naprawdę 
gustownego i wyszukanego.



Pakowanie 
Pamiętajmy, że opakowanie też jest prezentem, które 
równie mocno cieszy osobę obdarowywaną jak sam 
prezent. Starannie opakowany prezent świadczy nie 
tylko o naszym dobrym guście i poczuciu estetyki, ale 
także wyraża nasz szczególny stosunek do 
obdarowywanej osoby. Przed opakowaniem 
pamiętajmy o usunięciu lub zamazaniu ceny. Zwróć 
uwagę na to, czy zawartość prezentu nie prześwituje 
spod papieru lub foli ozdobnej. Nie chcielibyśmy 
przecież na wstępie pozbawić kogoś niespodzianki. 
Unikaj pakowania prezentów w pudełka lub torebki z 
logo firmy jeśli jego zawartość pochodzi z innego 
sklepu.



Jak zareagować 

 Przyjmując prezent powinniśmy za niego podziękować, a 
także rozpakować przy ofiarodawcy. Nie odkładamy tej 
czynności na później, ponieważ osoba, która nas 
obdarowała mogłaby się poczuć urażona. Jeśli po 
otwarciu pudełka okaże się, że dostałeś plastikowy, 
pozłacany zegar na baterie, albo różowy sweterek z 
wyszytym serduszkiem nie daj po sobie poznać 
rozczarowania. Bądź uprzejmy i taktowny powiedz „To 
bardzo miło z Twojej strony, dziękuję”. Nie musisz silić się 
na komplementowanie samego prezentu, wystarczy jak 
podziękujesz. Opisywanie w tym momencie tego, jak 
wspaniały jest to prezent, mogłoby od razu zdradzić 
Twoje prawdziwe odczucia. Stwierdzenie typu „Ten 
sweter jest jedyny w swoim rodzaju” mogłoby zabrzmieć 
dwuznacznie.



Jasełka

Jasełka – widowiska o Bożym Narodzeniu wzorowane 
na średniowiecznych misteriach franciszkańskich, a 
ich nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa jasło
oznaczającego żłób. Jasełka rzadziej mogą być 
nazywane także szopką, betlejemką, a na pograniczu 
polsko-ukraińskim wertepem. Do największych 
ulicznych jasełek na świecie zaliczany jest Orszak 
Trzech Króli.

W dniu 21 grudnia 2017r. w naszej szkole odbyło 
się przedstawienie takie zorganizowane przez P. 
Torańską oraz klasy Ic. IIc, IIb. Cieszyło się bardzo 
dużym zainteresowaniem a skończyło wielkimi 
brawami 
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Kącik kulinarny
Prosty i szybki sposób na świąteczny sernik:

Święta bez pysznego, pachnącego sernika? Nie ma 

mowy! Tym z nas, którym pieczenie ciast średnio 

wychodzi, poniższy przepis na pewno przypadnie 

do gustu. Dlaczego? Bo jest bardzo prosty. 

Przygotowanie ciasta zabiera niewiele czasu. 

Wychodzi dużo taniej niż zakup gotowca w sklepie. 

I najważniejsze – sernik zawsze się udaje.

To jest ciasto, które mnie, niezbyt lubiącej kulinaria 

osobie, zawsze wychodzi. Mało tego – każdy, kto 

sernika spróbował, miał o nim bardzo dobre zdanie. I 

prosił o przepis... Więc – bardzo proszę – oto on: 

przepis prosty, a efekt gwarantowany. I jaki niewielki 

koszt – cała blacha sernika kosztuje zaledwie 15-17 zł. 



Do sernika potrzebujemy:

1 kg twarogu (najlepiej już gotowego 

zmielonego)

pół kostki masła/margaryny

5 jajek

1 budyń o smaku śmietankowym/waniliowym 

(torebka 60-gramowa)

1 cukier waniliowy

¾ szklanki cukru

rodzynki (mała paczka)



 Przygotowanie:

1. Masło (margarynę) rozpuszczamy w rondelku, nie doprowadzając do 

wrzenia. Następnie odstawiamy do wystygnięcia. 

2. Białka oddzielamy od żółtek, ubijamy na pianę. 

3. Żółtka miksujemy razem z ostudzonym tłuszczem, cukrem, cukrem

waniliowym i budyniem (w proszku). 

4. Rodzynki namaczamy w gorącej wodzie na około kwadrans.

5. Wyjmujemy ser, przekładamy go do dużego garnka i wlewamy żółtkową 

masę. Można wymieszać mikserem.

6. Teraz do masy twarogowo-żółtkowej dodajemy ubite białka. Delikatnie 

mieszamy – już bez użycia miksera.

7. Wylewamy gotową masę do formy, dodajemy odsączone na sitku 

rodzynki. Porada: można wyłożyć formę pergaminem (najwygodniej) lub 

posmarować niewielką ilością tłuszczu (olej, margaryna) i posypać tartą 

bułką.

8. Do rozgrzanego do temperatury 170 stopni piekarnika wkładamy formę.

9. Pieczemy sernik 1,5 godziny. Po godzinie zmniejszamy temperaturę do 

160-150 stopni.

10. Kiedy trochę ostygnie, wyciągamy sernik z piekarnika.

Można polać go czekoladą (kakao roztopione z tłuszczem i cukrem), 

roztrzepanym białkiem z odrobiną cukru pudru albo też samym pudrem. 

Sernik smakuje domowym ciastem, a najlepszy jest na drugi, a nawet na 

trzeci dzień.

Smacznego!



Polskie przysłowia Świąteczne
 Jak w Wigilię z dachu ciecze, jeszcze się zima długo się powlecze.

 Na Boże Narodzenie weseli się wszelkie stworzenie!

 Boże Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie.

 Jeśli pola zielone, gdy się Chrystus rodzi, kiedy Zmartwychwstaje, śnieg z 
mrozem kołaczom przeszkodzi.

 Zielone Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała, z pola pociecha mała!

 Kto się zaleca w adwencie, będzie miał żonę przy święcie.

 Koło świętej Ewy noś długie cholewy.

 Na dzień Adama i Ewy daruj bliźnim gniewy.

 Na świętego Szczepana bywa błoto po kolana.

 Królowie pod szopkę, dnia na kurzą stopkę.

 Pogoda na wigilię Narodzenia do Nowego Roku się nie zmienia.

 Wigilia jasna, święty Jan ciemny, obiecują rok przyjemny.

 Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na Wielkanoc będą śniegiem 
przywalone.

 Jeśli nie odlecą ptaszki do Michała, do Wigilii zima nie nastąpi trwała.

 Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.

 Kiedy Trzej Królowie ciepełkiem obdarzą, to sobie gospodarze o wiosence radzą.

 Gdy w pełni księżyca Gody przypadają, łagodną resztkę zimy z tego wysnuwają.

 Jeśli w pierwszy dzień po Narodzeniu dopiekało, będzie zima długo białą.

 Adam i Ewa pokazują, jaki styczeń i luty po nich następują.

 Na Adama i Ewy dobre bydłu i plewy.



Boxing Day
Boxing Day to święto obchodzone w Wielkiej Brytanii, 
Kanadzie, Nowej Zelandii i Australii oraz w innych krajach 
Wspólnoty Narodów 26 grudnia) lub w niektórych krajach na 
następny dzień powszedni po świętach, jeżeli 26 grudnia 
przypada na sobotę lub niedzielę.

Nazwa swięta pochodzi od tradycji średniowecznej kiedy to 
służba oraz biedni obdarowywani byli upominkami 
zapakowanymi w pudełka (boxes). Inny przekaz mówi, że 
nazwa pochodzi od słowa 'lockbox' czyli skarbonki
wystawionej w kościołach gdzie zbierane były datki na rzecz 
biednych.

Tak czy inaczej tradycja przetwała do dnia dzisiejszego i w Dniu 
Pudełek ludzie obdarowują się nawzajem prezentami. 





Życzenia Świąteczne po polsku

Niech ciepło i radość świąt Bożego Narodzenia 

przybliży Twoją rodzinę. Radosna rodzina 

zgromadzona w jednym miejscu byłaby 

najlepszym!



Życzenia Świąteczne po angielsku

May the warmth and joy of Christmas bring your 

family closer to each other. A happy family 

wrapped together would be the best gift for a 

Christmas.



Quiz świątecznych hitów

1. Na początek coś łatwego. Która, 

nieco już przebrzmiała amerykańska 

gwiazda, śpiewa: "All I want for 

christmas is you"?

1. Cher 

2. Mariah Carey 

3. Lady Gaga

4. Jennifer Lopez



2. Nieśmiertelny hit "Last Christmas" 

to przebój zespołu: 

1. Wham! 

2. Coldplay 

3. The Rolling Stones 

4. The Beach Boys 



3. Bez tego świątecznego przeboju 

Czerwonych Gitar trudno wyobrazić 

sobie Boże Narodzenie. Chodzi o 

piosenkę pt.: 

1. "Historia jednej znajomości" 

2. "Kwiaty we włosach" 

3. "Dzień jeden w roku” 

4. "Takie ładne oczy" 



4. Jak nazywa się artysta z którym 

Edyta Górniak zaśpiewała w duecie 

świąteczny hit "Pada śnieg"? 

1. Andrzej Piaseczny 

2. Krzysztof Antkowiak 

3. Krzysztof Krawczyk 

4. Sebastian Karpiel - Bułecka 



5. Ta charytatywna piosenka z 1984 

r., która miała pomóc mieszkańcom 

Afryki doczekała się już kilku 

reedycji: 

1. "Driving home for Christmas" 

2. "Do they know it's Christmas?" 

3. "Jingle Bells" 

4. "All I want for Christmas is you" 


