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   Szybkimi krokami zbliżają się święta
Bożego Narodzenia, wszystkich ogarnia
świąteczna gorączka. Zastanawiamy się,
jakie prezenty kupić, wykonujemy
ozdoby i robimy zakupy. Myślimy o tym,
jakie potrawy położyć na wigilijnym
stole, chociaż co roku gotujemy to
samo. W tym roku będzie inaczej.
Wędrówki po sklepach są utrudnione,
dużo więcej czasu zajmuje nam
zrobienie zakupów, znalezienie
prezentów. Pomocny jest Internet, gdzie
można kupić praktycznie wszystko,
jednak dla mnie to nie wystarczające
rozwiązanie, ja lubię sama wybrać,
zobaczyć i dotknąć. 
   
  
     W szkole zwykle o tej porze panowała wyjątkowa atmosfera,
słychać było kolędy dobiegające z klas lekcyjnych. Sale były
udekorowane, na korytarzach stały prawdziwe, pachnące
lasem choinki. Uczniowie byli uśmiechnięci, zadowoleni,
serdeczni dla siebie i pracowników szkoły. 
6 grudnia chodził Mikołaj i rozdawał cukierki. Rozmowy
wszystkich toczyły się wokół przygotowań do świąt Bożego
Narodzenia, wizyt rodzinnych i wyjazdów.  Teraz jest inaczej,
nie ma w szkole uczniów, nie słychać ich radości i zadowolenia,
nie ma dekoracji i nie słychać kolęd, nie ma tej wyjątkowej
atmosfery, którą tworzą dzieci. Jest cicho, smutno …

FELIETON NAUCZYCIELA
Tak bardzo lubię Święta...



   Zdalne nauczanie nie oddaje nam magii świąt, brakuje
przede wszystkim bliskości, rozmów i spotkań. W naszych
domach nie będzie przyjezdnych gości, zabraknie wujków,
ciotek, a nawet dziadków. U mnie nie będzie córki z rodziną i i
nowonarodzoną wnuczką. Wprawdzie dzięki technologii
będziemy mogli się zobaczyć na Skypie i porozmawiać, ale to
nie to samo.
     Tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą inne, chociaż
na stole będzie opłatek, 12 potraw, udekorowane okna i domy,
przystrojone choinki, prezenty i kolędy.
Wysyłamy i otrzymujemy życzenia, większość z nas ogranicza
się do SMS-ów, e-maili.
   A może właśnie w tym roku warto pokusić się o ręczne
wypisanie kartek świątecznych
z osobistą dedykacją, z odręcznymi rysunkami, a tym samym
wrócić do starych przyzwyczajeń. Jest to spory wysiłek, żeby
swą życzliwość, sympatię i szacunek pokazać we właściwej
formie, ale naprawdę warto.
    Ja tak bardzo lubię święta, że już nie mogę się ich doczekać.
Boże Narodzenie to chyba najpiękniejsze święta w roku. Magia
tego dnia polega na niepowtarzalnej atmosferze, jaka nam w
nim towarzyszy.
Pozdrawiam wszystkich uczniów, nauczycielki pracowników
szkoły.
Życzę wszystkim Wesołych Świąt .

Tak bardzo lubię Święta...

Ewa Rudnik



SONDA SZKOLNA
Wymarzony prezent

Ulubiona tradycja świąteczna

i

Nauczyciele:

1. Moją ulubioną tradycją świąteczną jest wspólne
spożywanie wigilijnej kolacji. Daje mi to poczucie więzi z
moją rodziną i wewnętrzny spokój. Mój wymarzony prezent...
Trudno powiedzieć, w dzisiejszych czasach to chyba byłoby to
zdrowie. Jak jest zdrowie, to wszystko jest możliwe.

2. U nas w domu tradycja świąteczna kojarzy mi się z
potrawami wigilijnymi, takimi które jemy tylko raz w roku -
np. karp smażony, kutia, kompot z suszonych owoców. 
 Chciałabym najbardziej usiąść przy stole z moimi
warszawskimi dziećmi, to będzie dla mnie najlepszy prezent.

3. Ulubiona tradycja świąteczna to ubieranie choinki. Zawsze
moja wizja całkowicie odbiega od tego, co udało mi się
stworzyć, ale i tak mam dużo radości. Ostatnio robię też
sama kartki świąteczne. Może w przyszłym roku w końcu
którąś z nich wyślę.  Wymarzony prezent - zdrowie, poczucie
bezpieczeństwa, szacunek i wolność dla wszystkich ludzi, a z
takich przyziemnych marzeń, to mogłabym się w końcu
zmieścić w spodnie ze studiów, ale to nic pilnego.



SONDA SZKOLNA
Wymarzony prezent

Ulubiona tradycja świąteczna

i
Uczniowie:

1.Moim ulubionym zwyczajem świątecznym jest kolacja
wigilijna, ponieważ to jest jedyny dzień w roku, w którym
mogę się spotkać z całą rodziną. Nie wiem, co
chciałabym dostać w prezencie.

2. Moją ulubioną tradycją jest (tak jak chyba większości
dzieci) odpakowywanie prezentów, sprawia mi to
przyjemność. Pod choinkę najbardziej chciałabym
dostać nowy telefon.

3. Moją ulubioną chwilą w czasie świąt jest czas, gdy
rodzinnie ubieramy choinkę. Puszczamy sobie wtedy
świąteczne piosenki i kolędy. Lubię spędzać czas z moją
rodziną, więc kolacja wigilijna też jest fajnie spędzonym
czasem. Pod  choinkę chciałabym dostać grę planszową.



POWTÓRKA DO EGZAMINU

Język polski: Opowieść wigilijna Charlesa
Dickensa

krótki utwór prozatorski;
prosta fabuła; 
obecność bohaterów drugoplanowych,  opisów, 
 refleksji, elementów charakterystyki bohaterów;
swobodna kompozycja.

baśni (walka dobra ze złem, wygrana dobra,
obecność elementów fantastycznych obok
realistycznych); 
przypowieści (dydaktyzm, uniwersalność
problemu).

 Opowieść wigilijna jest opowiadaniem.     
  
Cechy opowiadania:

 
 W utworze Dickensa możemy  znaleźć też cechy    
 innych gatunków:

Opowieść wigilijna niesie za sobą ważne przesłanie. Nie
ma ludzi złych, są tylko samotni i nieszczęśliwi. Trzeba
im uświadomić, że postępują źle i wtedy będzie
można im pomóc.



POWTÓRKA DO EGZAMINU

Język polski: Opowieść wigilijna Charlesa
Dickensa

Duchy odwiedziły Ebenezera akurat w Wigilię, ponieważ święta
Bożego Narodzenia  przypadają pod koniec roku. To czas szczególny.
Wszyscy dokonują wtedy podsumowań całego roku, podejmują różne
postanowienia, planują zmiany . Świąteczne dni mają w sobie
niezwykłą aurę. Ludziom wydaje się, że wszystko jest wtedy możliwe.

Scrooge jest bohaterem dynamicznym. Przed wizytą
duchów nienawidził świąt.

W dzieciństwie został bardzo skrzywdzony. Odrzucił go ojciec.
Czas świąt przypominał mu bolesne chwile.
W tym dniu ujawniają się uczucia, których Scrooge nie
rozumiał- dobroć, współczucie.
W okresie świątecznym pieniądze są mniej ważne niż rodzina,
a bohater jej nie założył , był samotny.

Pokrył koszty leczenia Tima.
Przekazał pieniądze na pomoc ubogim.
Otworzył się na ludzi, wesoło zagadywał ich na ulicy.
Odnowił kontakty z siostrzeńcem.
Szczodrze wynagrodził chłopca za zakup indyka.
Dał podwyżkę pracownikowi.

Po wizycie ostatniego ducha Scrooge zmienił się. 



POWTÓRKA DO EGZAMINU

Boże Narodzenie po angielsku

Merry Christmas and a Happy New Year. - Wesołych Świąt i szczęśliwego
Nowego Roku.
Christmas is coming. - Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia.
Christmas time is family time. - Czas Świąt jest czasem rodzinnym.
The best Christmas gifts are memories. - Najlepszymi prezentami
świątecznymi są wspomnienia.
It’s the most wonderful time of the year. - To najcudowniejszy czas w roku.
Believe in the magic of Christmas. - Uwierz w magię Świąt Bożego
Narodzenia.
All I want for Christmas is you. - Wszystko czego pragnę na Święta, to Ty.
I’m dreaming of a white Christmas. - Marzę o białych Świętach.
Here Comes Santa Claus! - Oto nadchodzi Mikołaj!

bell – dzwonek
carol – kolęda; carol singers – kolędnicy
Christmas - Boże Narodzenie; Christmas tree –
choinka/drzewko świąteczne; Christmas Eve –
Wigilia; Christmas season – okres świąteczny; 
Father Christmas  – Święty Mikołaj (także: Santa
Claus, Santa)
first star – pierwsza gwiazda
gingerbread – piernik
North Pole – Biegun Północny
reindeer – renifer
sleigh, sledge – sanie
snow – śnieg; snowflake – płatek śniegu;
snowman - bałwan
wrapping paper – papier do prezentów



źródło: https://www.e-angielski.com/slownictwo-
tematyczne/slownictwo-swiateczne-boze-narodzenie-christmas



BOŻE NARODZENIE 
W POLSCE

Tradycje i zwyczaje świąteczne
-

12 potraw na wigilijnym stole (np. śledzie, karp, barszcz
czerwony z uszkami, pierogi z grzybami i kapustą, zupa
grzybowa, kompot z suszu, piernik oraz makowiec).

Ubieranie choinki.

Śpiewanie kolęd i świątecznych
piosenek (np. ,,Przybieżeli do
Betlejem ", ,,Bóg się rodzi", ,,Last
Christmas",  ,,All I want for
Christmas is you"). 

Kolację wigilijną  powinniśmy
zacząć, gdy ujrzymy pierwszą
gwiazdkę na niebie.

Dzielenie się opłatkiem.

Dodatkowe nakrycie przy stole
wigilijnym (jest dla wędrowca lub
dla bliskiej nam osoby zmarłej). 

Pójście na pasterkę (zazwyczaj
msza rozpoczyna się  o północy,
ponieważ jest to symboliczna
godzina narodzin Jezusa
Chrystusa). 



BOŻE NARODZENIE 
W RÓŻNYCH KULTURACH

Tradycje i zwyczaje świąteczne
W Austrii już na początku grudnia na ulicach pojawiają się
świąteczne dekoracje.  Co niedzielę ludzie zapalają jedną
świecę.  24 dnia miesiąca dzieci z dziadkami wychodzą na
spacer, a podczas ich nieobecności rodzice ubierają choinkę. 

W Hiszpanii prezenty dostaje się dwa razy- 25 grudnia oraz 6
stycznia. Święto Trzech Króli jest tam bardzo popularne,
dlatego też nocą uroczyście obchodzi się tę uroczystość. Po
paradzie przebrani królowie witają się z dziećmi i odwiedzają
szpitale oraz przedszkola.

We Francji ludzie ozdabiają  budynek merostwa, na rynku
stawiają  ogromną choinkę. Przystrajają  też drzewa
migającymi lampkami. Małe dzieci robią sobie pamiątkowe
zdjęcia ze Świętym Mikołajem.



ŚWIĘTY MIKOŁAJ
Historia i wizerunek

Święty Mikołaj kojarzy się nam z prezentami pod
choinką, magicznymi saniami i zaprzęgiem reniferów.

Wygląd tego człowieka zmieniał się na przestrzeni lat i w
każdym regionie był on inaczej przedstawiany.   W

dzisiejszych czasach wszyscy znamy go jako
uśmiechniętego i życzliwego starca z długą brodą, w

czerwonym płaszczu i czapce z białym pomponem. Taki
wygląd zawdzięczamy amerykańskiemu artyście,  który
na zlecenie Coca-Coli stworzył reklamę napoju. Nowy
wizerunek Świętego Mikołaja tak bardzo przypadł do

gustu konsumentom, że koncern postanowił go
wykorzystać również w kolejnych kampaniach

reklamowych.  Wówczas po całym świecie
rozprzestrzenił się obecny wygląd Świętego Mikołaja.  



  

Mikołaj istniał naprawdę.  Był biskupem Miry. Dzięki
średniowiecznym zapiskom wiemy, że żył on na

przełomie III i IV wieku. Zyskał sławę i rozgłos dzięki
swoim cudom.  Pomagał również biednym i

potrzebującym. Cały swój majątek przekazał osobom
ubogim. Czczono go zarówno w Europie Zachodniej, jak

i Wschodniej.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ
Historia i wizerunek



POMYSŁY NA PREZENT 

Dla mamy:
kosmetyki, np. paletka cieni,

zestaw do robienia paznokci,

suszarka 
lub szczotka do prostowania,

czajnik,

zestaw filiżanek,

szklanki do kawy,

kubek,

koc, poduszka lub zestaw pościeli,

organizer na biżuterię,

perfumy,

kolczyki.



POMYSŁY NA PREZENT 

Dla taty

szklanka z grawerem,
personalizowany kubek,

zegarek,

portfel,

perfumy,

zestaw narzędzi,

kamera samochodowa,

słodycze,

kapcie,

nawigacja samochodowa.



etui do telefonu,

słuchawki,

książka,

miś pluszowy,

poduszka,

kubek,

brelok,

płyta z muzyką, filmem

zestaw słodyczy.

POMYSŁY NA PREZENT 

Dla rodzeństwa



Prezent handmade jest to własnoręcznie wykonany wyjątkowy upominek.

Można wykonać świąteczne mydełka. Jest to bardzo proste.

Do wykonania potrzebujemy: 

mydło, 
dowolną foremkę w jakimś kształcie, 
tarkę i dwa garnki różnej wielkości.

Najpierw ścieramy mydło na tarce. Później do dużego garnka wlewamy wodę 
i wsadzamy do niego mniejszy garnek, do którego przesypujemy starte mydło. 

Gotujemy wodę. Rozcieramy zawartość małego garnka na gładką masę. 
Gdy jest już gotowa, wkładamy ją do foremek. 

Gdy zastygnie, wyciągamy gotowe mydełka z foremek i pakujemy je do ładnego pudełka.

Możemy również sami pomalować kubek lub wykonać kartkę świąteczną.

Poniżej kilka inspiracji:

POMYSŁY NA PREZENT 

handmade



LISTA PIOSENEK 
zimowo - świątecznych

1. Last Christmas
2. All i Wont For Christmas Is You
3. Coraz bliżej święta
4. Rockin Around The Christmes Tree
5. Jingle Bell Rock
6. Let It Snow ! Let It Snow ! Let It Snow !
7. Santa Tell Me
8. Merry Christmas Everyone
9. It's the most wonderfoul time of the Year
10. Underneather the Tree



LISTA KSIĄŻEK 
zimowo - świątecznych

Zimowa magia Skrzące się od lodu drzewa i poryte szronem szyby, Królowa
Śniegu i mroźne wróżki, gorąca czekolada i pierniki, magia, przyjaźń i przygody w
ośnieżonym świecie… Wszystko to tworzy niezapomnianą całość, która pozwoli
odkryć magię zimy czytelnikom w każdym wieku! Poczuj magię zimy przez cały
rok. Przepięknie wydane historie z różnych gatunków literackich – fantastyka,
obyczajowe, kryminał – rozgrywające się w różnych czasach i miejscach, których
motywem przewodnim jest akcja dziejąca się w zimowych miesiącach.

Noelka Akcja powieści rozgrywa się w wigilię Bożego Narodzenia, a jej główna
bohaterka Elka, rozpieszczona przez ojca, dziadka i wuja, w wieku siedemnastu
lat dochodzi do wniosku, że bynajmniej nie wszyscy mężczyźni na świecie darzą
ją bezkrytycznym uwielbieniem i skłonni są do ulegania jej woli. Ten jeden dzień
poczyni wielkie zmiany w egoistycznej osobowości Elki. Czy to za sprawą
Terpentuli, czy Tomcia (wigilijnego Gwiazdora), czy też rodziny Borejków albo
innych życzliwych w wigilijny wieczór ludzi, w Elce zachodzi zmiana, i to zmiana
na lepsze.

W śnieżną noc "Magia świąt błyszczy w trzech
uroczych i zabawnych, powiązanych ze sobą
romantycznych opowieściach o miłości, które napisali
bestsellerowi autorzy z Johnem Greenem na czele.
„Święta to stan umysłu” – takie słowa padają w ostatnim
opowiadaniu ze zbioru „W śnieżną noc” i są świetną
konkluzją dla przekazu, jaki niesie ze sobą ta książka.
Jeśli tylko chcemy sobie lub komuś sprawić chwilę
drobnej przyjemności, warto po nią sięgnąć." Malwina
Sławińska lubimyczytać.pl



Tajemnica  Bożego Narodzenia Książka Josteina Gaardera, autora kultowego
"Świata Zofii" to swoisty kalendarz, który można czytać w oczekiwaniu na święta.
Zamiast słodyczy i niespodzianek które przewiduje dla najmłodszych
skandynawski kalendarz adwentowy, autor przygotował barwne opowieści, które
wprowadzą w nastrój Świąt Bożego Narodzenia, przybliżą przenikające się światy
historii religii i współczesności.

Dash i Lily Pełna wdzięku romantyczna historia z książkami i świątecznym
Nowym Jorkiem w tle.Szesnastoletnia Lily zostawia czerwony notatnik pełen
wyzwań na półce w swojej ulubionej księgarni. Notes czeka na odpowiedniego
chłopaka, który odważy się podjąć grę. Okazuje się, że to właśnie ciekawski, lekko
cyniczny Dash nie boi się zagadek.Lily Dash i urządzają podchody na wielką skalę
– szukają notesu (i siebie nawzajem) po całym opanowanym świąteczną
gorączką Manhattanie. Podczas zabawy w wyzwania rodzi się między nimi
uczucie. Czy zauroczenie nie zniknie po pierwszym spotkaniu Dasha i Lily?

Morderstwo w środku zimy Oświetlona sklepowa witryna wygląda wspaniale,
kłócąca się przy niej para sprawia jednak wrażenie, jakby mieli się zaraz
pozabijać. W momencie gdy błyska lampa aparatu nastolatki, oboje wyglądają
tak, jakby mieli ochotę zabić także i ją… Później pojawia się trup, a policja
sugeruje, że Maya powinna zaszyć się na jakiś czas w bezpiecznym miejscu.
Farma jej ciotki, położona w walijskich górach, wydaje się idealnym miejscem na
kryjówkę. Zostaje jednak odcięta od reszty świata, gdy drogi zasypuje gruba
warstwa śniegu. Czy to oznacza, że nie ma się czego bać?

Podniebny Trzymająca w napięciu powieść dla młodzieży, w której nie
zabraknie wątku sensacyjnego i miłosnego, a to wszystko z niewielką szczyptą
magii oraz sporą dawką humoru. Dzięki oryginalnemu stylowi pisania,
nieodłącznej dawce humoru i niesztampowym bohaterom, "Podniebny" to
powieść, która oszołomi, zauroczy i zapewni czytelni(cz)kom doskonałą zabawę.

12 świątecznych opowiadań Znana piosenkarka udaje kogoś innego, by uciec
przed sławą…Dziewczyna adoptowana przez Świętego Mikołaja zastanawia się,
czy dla miłości jest gotowa opuścić krainę elfów…Skazany na prace społeczne
młodociany przestępca musi wziąć udział w przygotowaniach do jasełek i
zakochuje się w najbardziej nieodpowiedniej dla niego osobie…Nieważne, skąd
pochodzisz, czy jesteś elfem czy zagubionym w świecie dorosłych nastolatkiem -
uwierz w magię świąt! A jeśli nie uwierzysz, czy to oznacza, że ona nie istnieje?
Przecież wszyscy pragniemy tego samego - by ktoś podarował nam miłość…

Świąteczne życzenie Mały Theo zostaje w Wigilię w domu jedynie ze swoją
nianią. Wypatruje pierwszej gwiazdy, by wypowiedzieć życzenie. Bardzo chciałby
mieć przyjaciół. Chwilę później ozdoby na choince zaczynają ożywać…Idealna
książka na świąteczny czas.

*opisy pochodzą od wydawcy



LISTA FILMÓW
zimowo - świątecznych

Kevin sam w domu 8-letni Kevin McCalister (Macaulay Culkin) staje się "panem
na włościach", gdy jego rodzina w ferworze pakowania zapomina go zabrać na
świąteczne ferie. To co z pozoru wydawało się być spełnieniem marzeń: nie ma
rodziców, nie ma strofowania, jest pełna swoboda i żadnych awantur, stało się
prawdziwym utrapieniem. Kevin musi ochronić dom przed włamywaczami (Joe
Pesci i Daniel Stern) używając całej swej dziecięcej wiedzy z zakresu robienia
psikusów i montowania pułapek. (opis dystrybutora dvd)

Ekspres  polarny Święty Mikołaj nie istnieje? A może jednak istnieje ? Pewien
chłopiec zaczyna mieć coraz większe wątpliwości co do jego istnienia. Wszyscy
jego koledzy dawno już przestali wierzyć w Świętego Mikołaja, twierdząc, że jest
to postać zmyślona i wierzą w niego tylko dzieci. Pewnej wigilijnej nocy chłopiec
leżą już w łóżku nasłuchuje dzięków reniferów z zaprzęgu Świętego Mikołaja. Ku
jego zaskoczeniu, zamiast reniferów pojawia się ryczący i gwiżdżący pociąg. (opis
dystrybutora)

Grinch (2018) Mieszkańcy Ktosiowa oczekują Białego
Bożego Narodzenia, a zielony stwór Grinch zrobi
wszystko, by je zepsuć. (Filmweb)

W  śnieżną noc Trzy historie o niespodziewanej
miłości splatają się ze sobą podczas burzy śnieżnej w
Boże Narodzenie. (Filmweb)



Kronika  świąteczna Film opowiada historię siostry i brata, Kate (Darby Camp) i
Teddy’ego (Judah Lewis) Pierce’ów, których plan zarejestrowania Świętego
Mikołaja (Kurt Russell) na filmie prowadzi do nieoczekiwanej podróży, o której
większość dzieci mogłaby tylko pomarzyć. Po wypatrzeniu Mikołaja dzieci
zakradają się do jego sań i powodują wypadek, który zagraża podtrzymaniu
świątecznej tradycji. Tej szalonej nocy Kate i Teddy pracują razem z Mikołajem —
jakiego jeszcze nie znaliście — i jego lojalnymi elfami, by uratować Boże
Narodzenie, zanim będzie za późno. (Filmweb)

Kronika  świąteczna 2 Minęły dwa lata, odkąd rodzeństwo Kate (Darby Camp) i
Teddy Pierce (Judah Lewis) uratowało Święta Bożego Narodzenia. Od tamtej
pory dużo się zmieniło. Kate wyrosła na cyniczną nastolatkę, która z niechęcią
spędza święta w Cancún z nowym chłopakiem swojej matki i jego synem Jackiem
(Jahzir Bruno). Dziewczyna nie jest w stanie zaakceptować nowej wersji swojej
rodziny i postanawia uciec. Kiedy jednak tajemniczy, władający magią psotnik
grozi zniszczeniem Bieguna Północnego i zlikwidowaniem świąt raz na zawsze,
Kate i Jack nieoczekiwanie zostają wciągnięci w nową przygodę ze Świętym
Mikołajem (Kurt Russell). (Filmweb)

Kopciuszek  Świąteczna historia Kat naprawdę potrzebuje świątecznego
cudu. Początkująca piosenkarka i autorka tekstów może mieć wielkie marzenia,
ale ma jeszcze większe problemy. Traktowana jak służąca przez próżną macochę
i siostry przyrodnie, Kat zostaje zmuszona do niewdzięcznej pracy jako
śpiewający elf w Santa Gdy Kat zostaje zaproszona na prestiżową galę
świąteczną Wintergarden, jej przybrana rodzina jest zdeterminowana, aby
uniemożliwić jej udział w gali i wykraść zaproszenie. Czy uważny pies, lojalny
przyjaciel i odrobina świątecznej magii mogą zmienić sytuację Kat? (Filmweb)

Opowieść wigilijna  Londyn, lata czterdzieste XIX wieku. Ebenezer Scrooge (Jim
Carrey) jest starym, oschłym i skąpym kupcem, który niezbyt przychylnie odnosi
się do ludzi. Mężczyzna nie ma przyjaciół, a największą radością jego życia są
pieniądze. Scrooge spędza Wigilię Bożego Narodzenia w swoim sklepie.
Niespodziewanie pojawia się tam duch jego byłego wspólnika, Marleya (Gary
Oldman). Zjawa karci go za styl życia, jaki dotychczas wiódł. Zapowiada też
przybycie dwóch kolejnych duchów, które ukażą jego prawdziwe oblicze.
Uświadomią mu też, co się z nim stanie, jeśli dalej będzie postępował tak jak do
tej pory. (platforma dvd)

Elf Buddy jeszcze jako niemowlę zostaje przygarnięty przez elfy Świętego
Mikołaja. Gdy zaczyna dorastać, sieje spustoszenie na Biegunie Północnym z
powodu swoich rozmiarów. Musi więc przenieść się do świata ludzi, dlatego
wyjeżdża do Nowego Jorku w poszukiwaniu ojca i swojego miejsca na ziemi.
Okazuje się jednak, że życie w wielkim mieście nie należy do przyjemności. Jego
biologiczny ojciec jest chciwym sknerą, a ośmioletni przyrodni brat Buddy'ego
nie wierzy w Świętego Mikołaja. Nawet bałwany nie są przyjacielsko nastawione,
właściwie nie chcą się w ogóle odzywać. Najgorsze jest jednak to, że wszyscy
zapomnieli, jakie jest prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia. Buddy będzie
więc musiał, używając prostych elfowych metod, odzyskać rodzinę, poznać swoje
przeznaczenie oraz ocalić Święta dla Nowego Jorku i całego świata. (Filmweb)



  ,,Klausa” można glądać od listopada 2019 roku na platformie Netflix. Reżyserem tego
hiszpańskiego  filmu jest Sergio Pablos. Obraz został doceniony przez Brytyjską
Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie
Twórców Filmu Animowanego. Zdobył 7 nagród Annie, pokonał nawet bardzo długo
wyczekiwaną drugą część ,,Krainy lodu”. Został także nominowany do Oskara. Twórcy
postanowili wykorzystać klasyczne techniki animacji. Każda klatka filmu rysowana była
ręcznie przez animatorów. Miedzy innymi ten fakt zachęcił mnie do obejrzenia tego
dzieła. 
  ,,Klaus” to niezwykle oryginalna historia o tym, jak Mikołaj stał się Mikołajem. Głównym
bohaterem filmu jest Jesper.  To młody człowiek, który od zawsze żył w luksusie. Jego
ojciec jest dyrektorem poczty. Mężczyzna pragnie, aby jego syn został listonoszem.
Wysyła go więc do akademii, w której chłopak ma zdobyć potrzebne umiejętności.
Jesper nie jest z tego powodu zadowolony. Gdy jego szkolni koledzy naklejają znaczki i i
zaklejają koperty, on odpoczywa. Ma nadzieję, że ojciec szybko każe mu wracać do
domu. Tak się jednak nie staje. Mężczyzna ma już dosyć leniwego syna i postanawia dać
mu nauczkę. Wysyła go na wyspę położoną na kole podbiegunowym. Bohater będzie
mógł wrócić do domu, gdy nada 6000 listów. Jak się szybko okazuje, to nie będzie jego
największy problem. Wszyscy są do niego wrogo nastawieni. Mieszkańcy nie okazują
niechęci wyłącznie nowemu listonoszowi. Nienawidzą również swoich sąsiadów. 
 Codziennie próbują nawzajem uprzykrzać sobie życie. Dzieci nie rozumieją, dlaczego
dorośli zachowują się w taki sposób, są smutne i nie potrafią cieszyć się życiem. 
 Wszystko zmienia się, gdy Jesper spotyka pewnego drwala mieszkającego poza
miasteczkiem. Mężczyźni przeżyją razem przygodę, która na zawsze zmieni ich losy.
    Świat przedstawiony w animacji nie jest czarno-biały. Jesper nie ma czystego serca.
Jest egoistą, który myśli tylko o sobie. Zmienia się pod wpływem doświadczeń
życiowych. Mężczyzna, podobnie jak Mały Książę, zdaje sobie sprawę z tego, że dobrze
widzi się tylko sercem.  Wady i zalety mają również pozostali bohaterowie. Nie
zobaczymy na ekranie idealnych kobiet i mężczyzn. Niektóre postacie wyglądają
wręcz groteskowo. Jest to jedna z największych zalet tego filmu.  Osoby, które lubią
oglądać piękne księżniczki i przystojnych młodzieńców, na pewno będą rozczarowane. 
        Przedstawiona historia uczy nas wielu rzeczy. ,,Klaus” opowiada o tym, że każdemu
należy dać drugą szansę, bo nie ma na świecie ludzi idealnych. Nie należy również
pielęgnować nienawiści w sercu, bo nie można wtedy w pełni cieszyć się życiem. Film
spodoba się młodszym i starszym widzom. 

RECENZJA FILMU
Historia pewnego miasteczka



KĄCIK
WOLONTARIUSZA

Warto pomagać
Boże Narodzenie jest czasem szczególnym. By dobrze je
przeżyć, warto pamiętać o tym, co jest najważniejsze.  

PRZEPIS NA UDANE ŚWIĘTA 

- Ciepła atmosfera najbardziej rodzinnych świąt.

- Jadanie wspólnych posiłków.

- Ubieranie choinki. 

- Rodzinne kolędowanie.

- Otwieranie prezentów.  Dla większości dzieci to na
pewno najlepszy moment.

Pamiętajmy, że podczas świąt Bożego Narodzenia
możemy zdobyć dużo pięknych wspomnień. To magiczny
czas, więc warto spędzić go jak najlepiej. 

Wesołych Świąt życzy Grupa Pomagaczy



ROZRYWKA

Po angielsku- “Merry Christmas” (czytaj Merry Krismas) 
Po niemiecku- “Fröhliche Weihnachten” (czytaj Froje
wajhnahten) 
Po francusku- “joyeux Noël” (czytaj Żłaje noel) 
Po rosyjsku- “Счастливого Рождества” (czytaj Schastlivogo
Rozhdestva) 
Po norwesku- “god jul” (czytaj gud już) 
Po turecku- “Mutlu Noeller” (czytaj Mutlu noeller) 
Po włosku- “Buon Natale” (czytaj Buon natale) 
Po hiszpańsku- “¡Feliz Navidad!” (czytaj Felis nawidad) 
Po chińsku- “圣诞节快乐” (czytaj Shèngdàn jié kuàilè) 
Po japońsku- “メリークリスマス” (czytaj Merīkurisumasu)

Wesołych Świąt - w różnych językach

Kawał(ek) dla uczniów

Tata pyta Jasia:– Dlaczego
chcesz, aby św. Mikołaj

przyniósł ci dwa komplety
kolejki elektrycznej?– Bo ja

też chcę się bawić, kiedy
jesteś w domu.

– Puk, puk!
– Kto tam?

– Merry.
– Jaka Merry?

– Merry Christmas!

Święta. Dwie blondynki jadą po choinkę. Wjeżdżają do
lasu,wychodzą z samochodu. Po kilku godzinach brnięciaw śniegu

jedna z nich mówi:Wiesz co? Zimno mi… Może weźmy
pierwsząlepszą choinkę, nawet jeśli będzie bez bombek?i

– Mamo, choinka się pali!
– Tyle razy ci mówiłam, że

– nie mówi się „pali”, tylko „świeci”.
Po chwili:– Mamo, firanki się świecą!!!



KALENDARIUM
STYCZNIOWE

Wydanie pierwszego numeru najstarszego polskiego
czasopisma (03.01.1661 r.)

Prawie 360 lat temu  został wydany pierwszy numer najstarszego
polskiego czasopisma- Merkuriusza Polskiego. 

Święto Trzech Króli (6 stycznia)

Jest to jedno z pierwszych świąt kościelnych. Kiedyś tego dnia
święcono złoto i kadzidło.  Od XVIII wieku wierzący piszą kredą na
drzwiach swoich domów  K†M†B z datą bieżącego roku.  W Polsce
od 2011 roku jest to dzień wolny od pracy. Tego dnia katolicy mają
obowiązek uczestniczyć we mszy świętej. 

Dzień Wikipedii (15 stycznia)

Angielska Wikipedia powstała w 2001 roku, czyli prawie 20 lat
temu.  

Dzień Babci (21 stycznia)  i Dzień Dziadka (22 stycznia)
W tym dniu wnuki składają życzenia swoim babciom  i dziadkom.
W przedszkolach i szkołach często organizuje się imprezy, podczas
których dzieci mają okazję podziękować  starszemu pokoleniu za
trud, który wkładają w ich wychowanie.



WesołychWesołychWesołych

Świąt!Świąt!Świąt!
Z okazji świąt Bożego Narodzenia 

Zdrowia i radości, 
Bliskości i miłości, 

Spokoju i szczęścia,
 Oswojenia niepewności,

Wiary we własne siły i zdolności.

życzy redakcja Byle do Piątku!

P.S. Pomyślności i zdrowia
w NOWYM ROKU 


