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Pierwsza wzmianka o 

Bożym Narodzeniu pochodzi 
z 354 roku, a zamieszcza ją 
rzymski kalendarz. W przeszłości 
różne były terminy obchodów 
świąt Bożego Narodzenia. 
Świętowano w styczniu, marcu, 
kwietniu, a nawet w maju. 
Ostatecznie wybrano datę 25 
grudnia – dzień przesilenia 
zimowego. Chrześcijanie 
utożsamiali Chrystusa, ze 
słońcem 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. 
 

 

 

 

Niemiecki malarz Lucas Cranach Starszy przedstawił 
choinkę na jednym z obrazów już w 1509 r. Zapewne w tym 
czasie powstała legenda o tym, że pierwszy ubrał choinkę dla 
swojej rodziny Marcin Luter (1483-1546). Najstarsza pisana 
wzmianka o ubieraniu choinki na Boże Narodzenie pochodzi 
natomiast z alzackich kronik z 1600 roku. Zwyczaj ten 
upowszechnił się u Niemców dopiero w XVIII w. W Europie 
i Ameryce Północnej stał się bardziej znany po ślubie 
brytyjskiej królowej Wiktorii z niemieckim księciem Albertem 
Sachsen-Coburg-Gotha (1840 r.), gdy „nastał okres mody 
na rzeczy niemieckie”.  

 
Po adwentowym oczekiwaniu 
bezpośrednim przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia jest 
Wigilia. 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 
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Pisma Świętego o narodzinach Jezusa, 
następnie bierze z talerzyka biały 
opłatek, podchodzi do każdego, łamie się 
nim i składa życzenia. W tym dniu 
wspomina się wszystkich, którzy nie 
mogą być z nami. 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 czerwonego barszczu 
z uszkami, czarnego maku, brązowych 
orzechów i srebrnych ryb. Przedtem nie 
wypada śpiewać nawet kolęd. 

 
Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest 

głęboko zakorzeniona nie tylko w narodzie polskim. 
Na całym świecie katolicy świętują narodzenie Jezusa, ale 
w każdym kraju panują nieco odmienne zwyczaje. 
Do rozpowszechniania zwyczaju budowania żłóbków 
i szopek najwięcej przyczynił się św. Franciszek z Asyżu 
i jego bracia. To on, chcąc przypomnieć narodziny Pana 
Jezusa, nakazał nanieść do groty siana i przyprowadzić 
wołu i osła. Zawołał braci i pobożnych ludzi. Tam 
odczytał im Ewangelię o narodzeniu Zbawiciela i wygłosił 
kazanie o wcieleniu Słowa. 

 Redakcja 

 
  
 

Świąteczne życzenia 

Redakcja 
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Wiadomo przecież, że nie wszyscy bawią się w Sylwestra o tej samej godzinie. Kiedy 
o północy zaczynamy świętować nadejście Nowego Roku, inni już odsypiają huczną 
noworoczną zabawę. Kiedy z kolei my śpimy 1 stycznia, jeszcze inni dopiero szykują się 

do przywitania Nowego Roku. Zobaczcie kto, gdzie i kiedy szaleje! 
31 grudnia:  
11:00   Line Islands (Wyspa Karoliny, Sporady Środkowopolinezyjskie ) 
15:00   Melbourne, Sydney, Władywostok 
16:00   Pyongyang, Seul, Tokio, Osaka, Jakuck (Syberia) 
17:00   Pekin, Hong Kong, Irkuck, Singapur, Ułan Bator 
18:00   Bangkok, Jakarta,  
20:00  Malediwy 
21:00   Baku, Dubaj, Tbilisi 
22:00   Bagdad, Dar Es Salaam, Kuwejt, Moskwa, Petersburg, Nairobi 
23:00     Bejrut, Istambuł, Ateny, Damaszek, Jerozolima, Bukareszt, Sofia, Kijów, Ryga, Wilno 
0:00       Berlin, Paryż, Rzym, San Marino, Praga, Bruksela, Amsterdam, Wiedeń, Bratysława,  
              Warszawa, Budapeszt, Ljubljana, Zagrzeb, Belgrad, Sztokholm, Oslo, Kopenhaga, 
            Luxemburg, Monaco, Madryt, Tunezja 
1 stycznia: 
1:00     Dakar, Dublin, Casablanca, Londyn, Lizbona, Reykjavík, Wyspy Kanaryjskie 
4:00    Buenos Aires, Rio de Janeiro, Sao Paulo 
6:00    Toronto, Ottawa, Nowy Jork, Waszyngton, Detroit, Hawana, Bogota 
7:00    Chicago, Minneapolis, Dallas, Meksyk, Panama 
8:00    Denver  
9:00    Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Tijuana 
11:00   Honolulu 
13:00  Wyspa Bakera, 
           Wyspa Howlanda  

Redakcja 
8 
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Tegoroczne ferie zimowe nadchodzą wielkimi krokami. Już za niecałe 

dwa tygodnie, po świąteczno-noworocznej przerwie, niektórzy z Was 

zapewne wybiorą się w góry, gdzie będą m. in. jeździli na nartach lub 

snowboardzie. Piszemy jak zachowywać się na stoku, żeby wrócić 

do domu „w jednym kawałku”. 
Dlaczego bezpieczeństwo podczas jazdy na nartach jest tak ważne? 
Narciarstwo oznacza poruszanie się z dużymi prędkościami w dół stromych 
wzgórz, mijanie innych narciarzy oraz naturalne, jak i sztuczne przeszkody. 
Upadki się zdarzą niezależnie od tego, jak dobrym narciarzem jesteś, a i kolizje 
są powszechne. Wielu tragicznych sytuacji udałoby się uniknąć, gdyby osoby 
wypoczywające w górach były do tego odpowiednio przygotowane - kondycyjnie 
i sprzętowo; gdyby miały wiedzę o tym jak się zachować na stoku i szlaku oraz 
jak udzielać pierwszej pomocy. Najczęstszymi powodami wypadków w górach 
są brak wyobraźni, lekkomyślność i nieprzygotowanie. 

Zanim zrobisz pierwszy krok 
Jedną z najbardziej efektywnych metod, by zapobiec uszkodzeniom 
podczas jazdy jest uprzednie upewnienie się, że jest się w dobrej formie. 
Silniejsze mięśnie nie tylko pomogą utrzymać kontrolę, ale także 
zapewnią lepszą zabawę podczas jazdy na nartach. Zawsze pamiętaj 
o „rozciąganiu” przed wyjściem na stok. 
Bądź rozsądny na stokach 
Jesteś już w formie, masz odpowiedni sprzęt i strój, ewentualnie jesteś 
także po kilku lekcjach. Gratulacje, jesteś gotów na samodzielną jazdę 
na nartach. Jednak by być bezpiecznym, jest jeszcze kilka ważnych rzeczy do zapamiętania: 

Znaj swoje ograniczenia 
Bądź ze sobą całkowicie szczery, jeśli chodzi o twoje umiejętności 
narciarskie. Jeśli jesteś początkujący trzymaj się stoków dla nowicjuszy, 
aż poczujesz się na tyle pewnie, by udać się w bardziej strome miejsce. 
Większość tras narciarskich jest wyraźnie oznaczonych jako zielone 
kółka (trasy dla początkujących), niebieskie kwadraty (teren dla średnio 
zaawansowanych) albo czarne diamenty (teren dla zaawansowanych). 
Jeśli oznaczenie ścieżki mówi, że jest ona dla ekspertów, to tak właśnie 
jest. Trasa narciarska, która jest poza zasięgiem twoich umiejętności 
oznacza nie tylko brak zabawy, ale jest także idealną drogą do zrobienia 

sobie krzywdy. 
Stosuj się do zasad 
Nigdy nie wychodź poza granice obszaru narciarskiego ani nie 
wjeżdżaj w zamknięte tereny. Miejsca te nie bez przyczyny są poza 
zasięgiem. Nie są patrolowane przez patrol narciarski i zwykle pełne 
są niebezpieczeństw, z którymi nie chcesz się zmagać. Zwracaj 
także uwagę na wszelkie znaki ostrzegawcze, które napotkasz. Jeśli, 
np. znak mówi „ Obszar wolnej jazdy”, będziesz musiał zjeżdżać 
wolno, by uniknąć kolizji z innymi.  

Praktykuj etykietę narciarską 
Pamiętaj, że narciarze znajdujący się naprzeciw lub pod tobą na trasie 
mają pierwszeństwo. Ty możesz ich zobaczyć, ale oni ciebie 
prawdopodobnie nie, więc to tylko od ciebie zależy, by się z nimi nie 
zderzyć. Nigdy nie zatrzymuj się na środku trasy lub gdzieś, gdzie nie 
będziesz widoczny z góry. Zanim zaczniesz zjeżdżać w dół trasy lub 
wjeżdżać na szlak, popatrz w górę, by upewnić się, że nikt nie zmierza 
wprost na ciebie. Jeśli mijasz innego narciarza na pomoście lub 
wąskim szlaku, zawołaj „po prawej” lub „po lewej”, by dać znać, że się 
zbliżasz.    

  Udanego szusowania życzy Redakcja! 
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ZIMOWY NARODOWY 

już po raz piąty  
  

Ci z Was, którzy w czasie ferii zimowych nie 
wyjadą, będą  mogli kolejny raz „poszaleć” na 
Stadionie Narodowym. Będziecie mogli skorzystać aż 
z 3 lodowisk, w tym jednego połączonego ze strefą 
dziecięcą (lodowisko B), na którym w sobotnie 
i niedzielne poranki prowadzona jest Zimowa Szkółka 
Danonka. To właśnie w niej, pod okiem instruktorów 
z Ice&Fun, przy muzyce, poprzez zabawę, dzieci uczą 
się jazdy na łyżwach. Tuż obok znajduje się namiot 
z atrakcjami dla najmłodszych, w którym odbywać 

się będą weekendowe animacje, a każde dziecko będzie mogło 
skorzystać z zabawek, gier, kolorowanek, czy gigantycznych klocków. 
W pobliżu strefy dziecięcej znajduje się również atrakcja, znana 
wszystkim z wesołych miasteczek – bumper cars. Wystarczy wsiąść 
do kolorowych pontonów, zapiąć pasy i oddać się chwilom 
beztroskiego szaleństwa.  

Ci, którzy wolą jednak mocniejsze emocje i smak adrenaliny, 
mogą spróbować szalonego zjazdu z Górki Lodowej Actimela. 
Jest to atrakcja dla  starszych dzieci oraz dorosłych. Tuż obok 
połączonych lodowisk B, znajduje się lodowisko A, na którym, w sobotnie i niedzielne wieczory, odbywa 
się najlepsza impreza w mieście – Disco Lodowisko z 4FUN.TV. Są konkursy, animacje, a przede wszystkim 
super muzyka grana przez najlepszych DJ-ów na żywo. Również na tym lodowisku, w każdą sobotę o 
15.15, można spotkać operatora z 4FUN i pojawić się na szklanym ekranie. 

Atrakcją, która od kilku edycji podbija serca gości 
Zimowego Narodowego, jest curling. W tym roku organizatorzy 
przygotowali aż 2 tory, na których będzie można „puścić kamień”. 
Curling jest określany jako „szachy na lodzie”. To idealny sposób 
na spędzenie aktywnego czasu z rodziną i przyjaciółmi. W tym 
roku, po raz pierwszy, w soboty i niedziele, o godzinie 11.00, 
wprowadzono specjalne sloty curlingowe dla dzieci i młodzieży, 
na których instruktorzy z Polskiej Federacji Klubów Curlingowych 

pokazują o co chodzi w curlingu i uczą 
najmłodszych tej gry. 

Jeżeli wolicie rolki lub deskę od łyżew, 
Zimowy Narodowy zaprasza na skatepark, który 
znajduje się na poziomie -4. Tam będziecie 
mogli „poszaleć” na rolkach, deskorolkach, 
hulajnogach, longboardach oraz BMX-ach.  

Po szalonej jeździe na łyżwach 
rozgrzejecie się pyszną herbatą w Zimowej 
Herbaciarni Irving, a w Stacji Grzewczej 
skorzystacie z bogatej oferty gastronomicznej. 
Polecamy!         Redakcja  
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Azor i Klif idą na spacer do lasku pobawić się i urządzić mini piknik. 

- Azorze patrz to jeleń! Myślisz, ż  e jest przyjazny?  

- Raczej tak, ponieważ w tym lasku są same przyjazne 

       zwierzęta, nie ma się co bać Klif. 

- Czy to mnie panowie obgadują? 

- Część Julku, czy pamiętasz przyjaciela z dzieciństwa? 

- No jasne Azorze, mój stary, dobry druhu.  

   Co u Ciebie słychać? 

- Dziękuję, bardzo dobrze. To mój przyjaciel Klif. 

- Miło mi poznać  .  

 - Może chcesz z nami urządzić   mini piknik?  

- Jasne, bardzo chętnie. 

 

Po pikniku wszyscy 

poszli do swoich 

domów. I tak 

skończyła się druga 

przygoda Azora 

i Klifa.

 Ania Cichoń, kl. Ve



                                                                         7                       Wiktor Cichocki, kl. Ve 
  

To czytamy 
Przeczytałem ostatnio książkę Szymona 

Drobniaka pt. „Co nas może zabić w mieście” i jestem 

pod jej wrażeniem. Autor jest biologiem ewolucyjnym 

i popularyzatorem nauki, wykładowcą na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Do tego grafik komputerowy i ilustrator. 

Jego praca jest nietypowym przewodnikiem po miastach 

świata. Opisuje w nim, pół żartem, pół serio, ale 

z naukowym zacięciem, śmiertelne niebezpieczeństwa 

czyhające w różnych miastach na nieświadomego 

turystę. W wielu ciekawych miejscach można  zatruć się 

lokalnym jedzeniem. Na przykład w Seulu jada się żywe 

ośmiornice, które mogą przyssać się do gardła i udusić 

jedzącego. W Tokio sushi z trującej ryby fugu to rosyjska 

ruletka. Jeśli akurat sushimaster nie popełni błędu, 

zdrętwieje ci tylko język. Jeśli popełni, zdrętwiejesz cały. 

Na zawsze. W Sztokholmie natomiast można dokonać 

żywota z powodu surowego śledzia na kwaśno. Tyle o 

jedzeniu… Klapy w asfalcie, przez które możesz wpaść 

do metra (jak kiedyś kilkanaście zwiedzających miasto 

uczennic) – to może Was spotkać w Nowym Jorku. 

Na Tajwanie z kolei śmiertelnie niebezpieczna może być… leworęczność! A to 

z powodu tamtejszych suszarek do włosów. 

W Polsce również nie możemy się czuć 

bezpiecznie. W Suwałkach nawet zwykły 

spacer może się skończyć śmiercią. 

Wyglądająca na niewinną łączkę pułapka – 

pło, to miejsce, w którym możemy przepaść bez 

wieści. – Pło jest elastycznym kożuchem 
z roślin, który pokrywa torfowisko. Stając 
na nim, czujemy się jakbyśmy stali na łóżku 
wodnym. Pod spodem jest jezioro – pisze autor. 

Podczas spaceru możemy się natknąć na zdradliwy teren, w którym pło nie jest 

dostatecznie zbite. – Możemy trafić stopą na miejsce, w którym powstanie dziura. 
Jeśli wpadniemy pod takie pło, ślad po nas zniknie. 

„W serze casgiu merzu – to rarytas na wyspach Morza Śródziemnego ‒ składa jaja 
pewna mucha. Jej larwy żywią się serem, zmieniając jego 
konsystencję i smak. Pychota! Uwaga – konsumujemy ser, gdy 
larwy wciąż są żywe (martwe trują). Pamiętaj tylko, by 
przysłonić go dłonią, bo larwy skaczą na kilkadziesiąt 
centymetrów.” 

Książka zainteresowała mnie ze względu 

na niespodziewane rodzaje śmierci, jakie czyhają na nas 

w różnych zakątkach świata. Podoba mi się w niej nietypowy 

humor połączony z tematyką śmierci i naukowe podejście 

autora do tematu.        
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Obraz Clauda Moneta ,,Portret Camille 

Monet w czerwonej chuście'' został 

namalowany w 1873 roku farbami olejnymi  

na płótnie. Ma wymiary 99 na 80 cm. Znajduje 

się w Muzeum Sztuki w Cleveland . 

Na pierwszym planie widać ciemny 

pokój z dwuskrzydłowymi, przeszklonymi 

drzwiami prowadzącymi na zewnątrz            

(prawdopodobnie do ogrodu)                  

i przyozdobionymi błękitno-białymi 

zasłonami. Za nimi, na dworze, stoi Camille 

Monet – żona malarza – ubrana  w długi, 

granatowy płaszcz. Jego brzegi, rękawy          

i kieszenie obszyte są białym futrem. Kobieta 

ma na głowie dużą, czerwoną chustę z czarnym 

obszyciem, która okrywa jej ramiona i plecy. 

Chociaż Camille została umiejscowiona       

na drugim planie, jej chusta jest centralnym 

punktem obrazu i dzięki żywej barwie 

przykuwa uwagę widza. Bohaterka obrazu zagląda przez szybę w drzwiach do wnętrza domu. Nastrój 

jest spokojny  i stonowany. W postawie i spojrzeniu kobiety jest jakaś melancholia, a może nawet 

smutek. Możliwe, że ma to związek z zimą - ziemia i drzewa okryte są śniegiem.  

   Bardzo podoba mi się ten obraz. Kryje w sobie tajemnicę - dlaczego kobieta zagląda    

do wnętrza pokoju? Co tam widzi? Czy przeczuwa swoją nieodległą śmierć? - zmarła w roku 1879.  
 

Oscar Claude Monet (wym. [klod mo’ne]; ur. 14 listopada 1840 w Paryżu, zm. 5 grudnia 1926 w Giverny) – 

francuski malarz, jeden z twórców i czołowych przedstawicieli impresjonizmu. Początkowo odnosił sukcesy 

wykonując karykatury, co było również źródłem dochodów artysty. Ze względu na negatywną ocenę 

impresjonistycznego malarstwa Monet sprzedawał niewiele obrazów. Od roku 1883 zaczęło się powoli 

zmieniać nastawienie krytyków do jego twórczości, rosła sprzedaż obrazów. Jako malarz Monet ewoluował   

i coraz mniejsze znaczenie miała forma. Malarstwo jego zbliżało się do abstrakcji złożonej                

z barwnych plam. Najważniejsze dla niego stało się światło i wydobywany przez nie kolor. W ciągu swojego 

długiego życia osiągnął uznanie krytyków i publiczności oraz stabilizację finansową, a nawet doszedł       

do sporego majątku. 

Ola Maszczyk, kl. VII SP 369 
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 Chociaż coraz częściej mówi się o wyniesieniu w przestrzeń kosmiczną w 2019 roku 

Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST), który ma być następcą Kosmicznego Teleskopu 

Hubble'a (HST), to kultowy instrument nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Wciąż dostarcza 

na Ziemię zachwycające obrazy, które pomagają naukowcom poszerzać granice poznania kosmosu. 

Tym razem sfotografował odległą gromadę galaktyk Abell 2537, która jest na tyle masywnym 

zbiorem materii, że powoduje zakrzywienie czasoprzestrzeni. 

Obraz zachwyca na podobnej 

zasadzie, jak słynna seria 

fotografii głębokich pól 

Hubble'a – szereg punktów 

przedstawia pojedyncze 

galaktyki, co zwiększa 

świadomość o niewyobrażalnych 

rozmiarach otaczającego 

ludzkość kosmosu. Widoczna 

gromada składa się z obiektów, 

których łączna masa 

tysiąckrotnie przekracza masę 

Drogi Mlecznej. Oddziałują one 

na czasoprzestrzeń i powodują 

jej zniekształcenie. Efektem 

tego jest tzw. soczewkowanie 

grawitacyjne, które prowadzi 

do zakrzywienia fali świetlnej 

znajdującej się w polu 

grawitacyjnym takiego obiektu. 

W wyniku tego następuje 

powiększenie obrazu niektórych 

znajdujących się dalej obiektów, co pozwala na pośrednie obserwowanie galaktyk, zbyt odległych, 

aby dostrzec je bezpośrednio z Ziemi. Objawia się to rozciągniętymi smugami widocznymi 

w centrum obrazu. Co ciekawe, zjawisko to zostało przewidziane przez Alberta Einsteina w 1936 

roku, natomiast zaobserwowane dopiero 1979 roku podczas badania podwójnego kwazara. Od tego 

czasu dokonano już wielu ponownych obserwacji. 

Soczewkowanie grawitacyjne jest bardzo pomocne astronomom, gdyż umożliwia badanie 

odległych obiektów, wyznaczenie niektórych stałych kosmologicznych, a także pogłębienie wiedzy 

na temat ciemnej energii i materii.     

Redakcja   
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Składniki: 
50 dag mąki 
15 dag cukru 
15 dag płynnego miodu (jeśli miód nie ma płynnej 
konsystencji, trzeba go rozpuścić i przestudzić) 
12 dag masła 
2 jajka 
1 czubata łyżeczka sody 
2 łyżki przyprawy do piernika 
 
Przepis: 
Połączyć składniki i zagnieść ciasto. Włożyć 

do lodówki na co najmniej godzinę. Ciasto może 
się wydawać za rzadkie – zwłaszcza jeśli miód 
był rozpuszczany. Nie należy się tym 
przejmować, bo stwardnieje w lodówce. Można 
też przygotować ciasto dzień wcześniej, a nawet 
kilka dni wcześniej. Rozwałkować ciasto 
na grubość ok. pół centymetra i wycinać kształty 
foremkami. Jeśli ciastka mają wisieć na choince, 
właśnie teraz trzeba w nich zrobić dziurki 

na zawieszki (należy uwzględnić to, że pierniczki urosną podczas pieczenia, więc otwory 
nieco się zmniejszą). Rozgrzać piekarnik do temp. 180ºC. Ułożyć pierniczki na blasze 
i piec 10-15 minut. Wyjmować, kiedy są złote (a nie brązowe). Po ostudzeniu można 
ozdabiać. Na początku pierniczki są twarde, ale z czasem miękną, zwłaszcza kiedy 
przechowuje się je w zamkniętym pudełku. 

 
Nie każdy lubi korzenny smak pierników. 

Oczywiście, można wykasować z przepisu mieszankę 
przypraw piernikowych albo zastąpić ją czymś 
innym. Jeśli jednak ta przyprawa nie kłuje was 
za bardzo w zęby, nie rezygnujcie z niej, 
bo korzenne pierniczki napełniają cały dom pięknym 
zapachem, który niezrównanie komponuje się 

z zapachem choinki! 
 

Redakcja 
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1.  Kołyska Jezusa.  
2. Świąteczne drzewko. 
3. Imię matki Jana Chrzciciela. 
4. Widowisko o narodzinach Jezusa. 
5. Na przykład św. Mateusza. 
6. Jeden z Trzech Króli. 
7. Rodzinne miasto św. Józefa. 
8. Król, który chciał zgładzić małego Jezusa. 
9. Jeden z darów Trzech Króli. 
10. Przewodniczka Trzech Króli. 
11. Tam urodził się Jezus. 
12. Pojazd Świętego Mikołaja. 
13. Dzień przed Bożym Narodzeniem. 
14. Pierwsi pokłonili się nowonarodzonemu  

  Chrystusowi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 1          

  2         

  3         

 4          

 5          

6           

7           

 8          

  9         

10           

11           

  12         

 13          

14           

Pomóż Mikołajowi znaleźć drogę do skarpety. 

Znajdź 7 różnic. 
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Znajdź 7 różnic. 



      

15 
 

Angielski pół żartem, pół serio. 
That means. . . KFC? 

 
 

…

… 

…

…

  

 

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek 
 

‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
 

to mean [miin] – znaczyć, mieć na myśli    king [kyng] – król 
to return [ri’tern] – wracać, zawracać   lost [lost] – stracony, zgubiony  

great [greit] – wielki, wspaniały    to bring [bryng] – przynieść, przywieźć  
voyage [‘wojydż] – podróż, wojaż    news [njuz] – wiadomości  
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land [lend] – ziemia, ląd, kraina     people [‘pipołl] – ludzie; the people - lud  
across [ek’ros] – poprzez, po drugiej stronie  crispy [‘kryspi] – chrupki, chrupiący   
sea [sii] – morze      seemingly [‘simyngli] – pozornie, na pozór 
to live [lyw] – mieszkać, żyć    on command [on kom’end] – na żądanie,  
together [tu’gewe] – razem              na rozkaz  
square [skłe] – kwadrat(owy), czworokąt(ny)  to contain [kon’tein] – zawierać, pomieścić  
dwelling [‘dłelin] – mieszkanie, siedlisko   herb [heeb] – zioło, ziele 
spiced [spajst] – przyprawiony, doprawiony  spice [spais] – przyprawa, korzenny 
delicacy [‘delikasy] – smakołyk, rarytas, frykas  explorer [iks’plore] – badacz, odkrywca 
flightless [‘flaitles] – bezlotny, nielatający   to suffer [‘safe] – cierpieć, męczyć się 

bird [beerd] – ptak      bland [blend] – mdły, nijaki, bezbarwny 
recipe [‘risypi] – recepta, receptura, przepis  food [fuud] – jedzenie, pokarm, strawa, żywność 

highly-guarded [‘hajli ‘gaadyd] – pilnie strzeżony  beginning of time [bi’gynin ow tajm] – początek, 
secret [‘sikret] – tajny, tajemnica(czy), sekret(ny)               zaranie dziejów  
such [sacz] – taki, jak     discovery [dys’kowery] - odkrycie 
era [‘ira] – era, epoka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie krzyżówki: Boże Narodzenie 




