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Zastanawialiście się kiedyś jak wyglądają święta w innych krajach, jak to jest 

pływać w morzu zamiast obrzucać się śnieżkami albo jeść w Fastfoodzie kolację 

wigilijną? Nie? No to przedstawiam wam Wielką 

Wycieczkę Wigilijną! 

Naszą listę ciekawych 

tradycji rozpoczynamy w Meksyku. Od 16 

grudnia dzieci  codziennie wykonują Posadę, 

w trakcie, której pokazują, jak Józef z Maryją przez 9 

dni szukali miejsca dla siebie. Podczas 

procesji w miasteczkach i wsiach dekoruje się domy, 

a dzieci chodzą pomiędzy nimi, prosząc o schronienie. Każdy 

gospodarz im odmawia, aż trafiają do ostatniego domu i w nim odbywa się impreza. 

Oczywiście miejsca są wcześniej ustalone, a dom, w którym rozgrywa się 

przyjęcie  codziennie jest inny. Na takim wydarzeniu jest zwykle Piniata, 

która ma 7 końców, jak 7 grzech głównych. Dzieci z zawiązanymi oczami, starają 

się ją zniszczyć. Dekoracje to przede wszystkim szopki, które często nawet 

w domach, są naturalnych rozmiarów. 

Wyobrażacie sobie Święta na plaży? Ja też nie. Nowozelandczycy 

w Święta Bożego Narodzenia mają parady Mikołajów. 

Ponieważ  temperatura w grudniu wynosi ponad 22 stopni, Mikołaje mają sandały, 

by móc się trochę ochłodzić. Nowozelandzkie dzieci  z kolei  zapraszają 

Mikołaja, zostawiając dla niego ananasa i piwo. 

W Nowej Zelandii bardzo popularne są kolędy, które są śpiewane nawet na ulicach. 

W kwestiach jedzeniowych rządzi  tutaj grill i takie rarytasy jak: pieczona szynka, 

krewetki czy dziczyzna, którą nie tak łatwo zdobyć. Wśród deserów największą 

popularnością cieszy się beza. Prezenty w Nowej Zelandii dawane są 

po świątecznym obiedzie, a do najpopularniejszych podarunków zalicza się 

japonki. 

Naszą wyprawę kończymy w Japonii. W Japonii liczba Chrześcijan jest 

na poziomie około 1,5% populacji, a 57% to ateiści, z kolei  ponad 35% osób 

związana jest z buddyzmem. Jednak religia nie przeszkadza Japończykom 

w świętowaniu. Do tego w wielu szkołach jest to dzień wolny od nauki. Świętują 

oni głównie Wigilię, jednak mają do niej podejście podobne  jak do Walentynek. 

Ten dzień pary spędzają ze sobą czas  i obdarowują się wzajemnie prezentami. 

W  Japonii  powstała  tradycja  jedzenia  w  Wigilię 

kurczaka w fastfoodzie.  Ruch w KFC jest tak duży, że można składać 

zamówienia z wcześniejszym wyprzedzeniem. Tradycja powstała w 1974 roku 

po reklamie KFC Kentucky Fried Christmas. To się nazywa moc reklamy! To tak 

jakby Europejczycy z okazji  jakiegoś azjatyckiego święta jedli sushi. Na deser 

podawane jest ciasto biszkoptowe ozdobione śmietaną i truskawkami. 

Mam nadzieję że wam się spodobało i życzę Wesołych Świąt! 

 

Krzysztof A.  

Pixabay.com 
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Smartfonik i pradziadek  
 

Smartfonik wstał z łóżka i ze smutkiem poszedł opowiedzieć swój 

sen dziadkowi.   

-Dziadku miałem świetny sen! - mówił z płaczem smartfonik –

Ja chcę tam wrócić!!!  

-Co, ale gdzie? Wnuczku, co ty gadasz?! - zapytał pradziadek  

-Dziadku byłem w Hogwarcie!  

-Co to Hogwart?  

-Hogwart to szkoła dla magicznych telefonów...   

-Aha rozumiem, chodź na śniadanko.  

-Ale DZIADKU! Ja chcę tam wrócić... Proszę!  

-Wnuczku to tylko sen, a teraz chodź na śniadanie.  

Trzy miesiące później nastał grudzień i zbliżały się święta. 

Rano pradziadek przyniósł sztuczną choinkę z piwnicy.  

- Wnuczku proszę, idź do sklepu.  

-Dobrze, a  po co?  

-Kup bombki na choinkę!  

-Ale my chyba mamy bombki!  

-NIE! W ostatnie święta wytłukłeś cały zestaw.  

-Dobrze, już idę dziadku!  

              Po dwudziestu minutach smartfonik wrócił ze sklepu z bombkami. 

Dziadek w czasie nieobecności Lolka wyjął choinkę z wielkiego, 

zakurzonego worka. Gdy choinka stała już w salonie, do drzwi zapukał 

wnusio.  

-Cześć dziadku, kupiłem bombki i cukierki  

-Dobrze, dziękuję wnuczku.  

Zaczęli ubierać choinkę i po godzinie skończyli.  

Nadeszły święta. Była przyjemna atmosfera i Iphonik nie mógł 

doczekać się prezentów. Lolek nie wierzył już w Świętego Mikołaja, 

ponieważ miał aż 3 lata, a przeliczając na ludzkie lata to około dziewięć 

do dwunastu lat (zależy od marki).  

Wieczorem pradziadek naszykował 

mleko i ciasteczka dla Świętego Mikołaja. Następnie przyniósł pomidory 

dla reniferów. Lolek nie mógł zasnąć tej nocy. Nagle usłyszał huk i zaczął 

krzyczeć na cały głos:  

-AAAAAAA!!! CO TO???!!!  

-Witaj Lolku! Jestem 

Mikołajem. Przyniosłem 

Ci prezent. Byłeś grzeczny?  

-Mi... Mi... Mikołaj? Byłem 

grzeczny Mikołaju.   

-Proszę to dla Ciebie!  

-Co to? AAAA!!! To się rusza!  

-To jest coś, o czym zawsze 

marzyłeś.  

-ROPUCHA!!! Zawsze o niej marzyłem!  

-Cieszysz się?  

-Bardzo!!! Dziękuję!!!  

-Masz już pomysł, jak ją nazwiesz?  

-Tak! Nazwę ją Jusia! Jeszcze raz dziękuję.  

Święty Mikołaj pożegnał się z Iphonikiem i z reniferami  poleciał dalej.  

 

cdn.  

 

 

Wiktoria Ł., Aleksandra P. 
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Święty Mikołaj, a może Dziadek Mróz?  

Kto rozdaje dzieciom prezenty?  

 

Dawno temu żył chłopiec o imieniu Mikołaj. Jego rodzice 

byli bardzo bogaci. Kupowali mu najpiękniejsze i najdroższe zabawki. 

Kiedy Mikołaj dorósł postanowił obdarowywać ludzi prezentami. Bóg 

codziennie patrzył na uczynki dobroczyńcy i po pewnym czasie ustanowił 

go świętym. Bóg obdarował Mikołaja domem, gdzieś daleko na Grenlandii. 

Od tej pory święty przez cały rok zbierał prezenty, aby jednej nocy wręczyć 

je wszystkim dzieciom.  

         Wiktoria Ł. 

 

 

DZIADEK MRÓZ- odpowiednik św. Mikołaja, pojawia się w Nowy Rok, 

aby wręczać dzieciom prezenty. Pojawia się na wschodzie (m.in. Rosja 

i Ukraina), jego wnuczką jest Śnieżynka.  

      Zosia S.  

 

 

Pixabay.com 
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Zimowa namiastka sportu  

   Podczas szalejącej pandemii covid 19 niektóre dyscypliny sportowe są 

odwołane, dlatego żeby dostarczyć Wam namiastkę sportu zaprezentuję 

listę sportowców urodzonych w grudniu.  
 

SŁAWNI SPORTOWCY URODZENI W GRUDNIU                                                                                        

Jakub Błaszczykowski 14 grudnia- piłkarz                                                                                                             

David Villa 3 grudnia -

piłkarz                                                                                                                                   

Otylia Jędrzejczak 13 

grudnia- pływaczka                                                                                                         

Robert Kubica 7 

grudnia- 

kierowca rajdowy                                         

Adam Małysz 3 grudnia- skoczek narciarski  

Tomasz Adamek 1 grudnia- bokser  

Tomasz Sikora 21 grudnia- biatlonista  

Giba (Gilberto Amauri de Godov Filho) 23 grudnia- siatkarz  

Bartosz Kapustka 23 grudnia -piłkarz  

Urszula Radwańska 7 grudnia- tenisistka                

 

 

Filmy idealne na Święta: 

 ,,Kevin sam w domu”  

                        

miejsce    1. 

Jest to film, w którym chłopiec o 

imieniu Kevin zostaje sam w domu.   

Rodzice o nim zapomnieli i 

wylecieli na Święta do innego kraju. 

Rok i miejsce: 10 listopada 1990 Stany Zjednoczone 

Reżyseria: Chris Columbus                               

Scenariusz: John Hughes 

 

 ,,Opowieści z Narni Lew, 

Czarownica i Stara Szafa”    

miejsce 2. 

Tę książkę zna chyba każdy. Opowiada ona o czwórce rodzeństwa, które 

przez przypadek trafia do fantastycznej krainy.  

Rok opublikowania: 1950 

Autor: C.S. Lewis 

 

„Ekspres polarny”                                                              miejsce 3. 

Chłopiec w święta Bożego Narodzenia zostaje pasażerem pociągu, który 

zmierza do siedziby świętego Mikołaja. 

Rok i miejsce: 21 października 2004 rok, USA 

Nagrody: Grammy i 14 nominacji 

Główne role: Michael Jeter, Nona Gaye, Peter Scolari, Eddie Deezen, Tom Hanks, Leslie Harter Zemeckis 

 

lubliniecki.pl

  

Kacper W.   

Pixabay.com 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Flubliniecki.pl%2Fsportowiec-roku-nasi-ludzie-w-wielkim-finale%2F&psig=AOvVaw3JRoAee4342cnufIo642Ol&ust=1606893778933000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwja86z4n6ztAhVMxyoKHeg-AEAQr4kDegUIARCwAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Flubliniecki.pl%2Fsportowiec-roku-nasi-ludzie-w-wielkim-finale%2F&psig=AOvVaw3JRoAee4342cnufIo642Ol&ust=1606893778933000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwja86z4n6ztAhVMxyoKHeg-AEAQr4kDegUIARCwAQ


 
 

 
 

6 
 

„Epoka Lodowcowa”                     miejsce 4. 

Podczas migracji mamut i jego koledzy próbują oddać ludzkie dziecko jego 

plemieniu. 

Rok i miejsce: 12 marca 2002, USA 

Nagrody: 17 nominacji 

Główne role: Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Goran Viŝnjiś 

 

 „Renifer Niko ratuje święta”                                             miejsce 5. 

Niko wyrusza w podróż poszukiwania ojca. 

Rok i miejsce: 22 września 2008, Niemcy, Dania, Finlandia i Irlandia 

Nagrody: 2 nagrody Jussi i 5 nominacji 

Główne role: Olli Jantunen 

„Elf”                                                                                   miejsce 6. 

Pracował dla świętego Mikołaja jako jeden z elfów, dlatego jedzie do 

Nowego Jorku, aby odnaleźć swojego prawdziwego ojca.                               
Rok i miejsce: 9 października 2003 rok, USA 

Nagrody: 5 nominacji 

Główne role: Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart, 

Edward Asner 

 

 

 

 

 

 

 

„Artur ratuje gwiazdkę”                                                  miejsce 7. 

Syn Mikołaja próbuje oddać zapomniany prezent. 

Rok i miejsce: 11 listopada 2011, USA/Wielka Brytania 

Nagrody: Annie oraz 8 nominacji 

Główne role: James McAvoy, Hugh Laurie, Bill Nighy, Jim Broadbent, Imelda Staunton 

„Grinch świąt nie będzie”                                                 miejsce 8. 

Film jest o Grinchu, który próbuje zepsuć święta. Akcja się odgrywa w 

miejscowości   Ktosiowo. 

Rok i miejsce: 8 listopada 2000 rok, Niemcy/USA 

Nagrody: Oscar i 15 nominacji 

Główne role: Jim Carrey, Taylor Momsen, Christine Baranski  

„Renifer Niko ratuje brata”              miejsce 9. 

Niko spędza święta z mamą i przyrodnim 

bratem. 

Rok i miejsce: 29 września 2012, Niemcy, Dania, 

Finlandia i Irlandia. 

Nagrody: 4 nominacje 

Główne role: Eric Carson, Katariina Kaitue, Mikko Kivinen, Riku 

Nieminen. 

 

 „Kraina Lodu”                          miejsce 10. 

Elsa nie panuje nad swoimi mocami i 

sprowadza na miasto wielką zimę. 

Rok i miejsce: 17 listopada 2013, USA 

Nagrody: 2 oscary 18 innych nagród i 16 nominacji 

Główne role: Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff, Josh Gad, Santino Fontana 

Joanna H. 



 
 

 
 

7 
 

 

Jak zrobić prostą ozdobę 

świąteczną?  

To proste! Wystarczy, że będziesz postępować 

zgodnie z instrukcją. Powodzenia! 

 

Co będzie potrzebne? :  

• Kartki (kolor i wielkość dowolna),  

• nożyczki, klej.  

 

Instrukcja:  

• Weź lub wytnij kilka karteczek (min. 4, ale im więcej tym 

lepiej) o dowolnym wymiarze - muszą być równe boki.  

• Następnie zegnij rogi  rysunek 2.  

• Później zegnij kartkę na pół  rysunek 3.  

• Zrób z każdą karteczką tak samo.  

• Kolejno spójrz na rysunek 4. i ułóż  taką kompozycję.  

• Następnie wytnij małe kółko i zacznij przyklejać złożone 

kartki rysunek 5.   

• Świetnie! Udało Ci się zrobić gwiazdkę  rysunek 6. 

   

Wiktoria Ł. 
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Rusz głową!  

Zimowa zagadka 

 

Rozwiąż rebus i poznaj hasło.  

      Zosia S.  

 

 

 

 

         Marika M.  


