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SPIS TREŚCI

•Ważne dni w grudniu

•Najlepsze filmy na święta

•Przepisy na grudzień

•Horoskop

• Śmieszny zakątek



WAŻNE DNI W GRUDNIU

• 1 grudnia - dzień walki z AIDS 

• 2 grudnia - światowy dzień walki z Uciskiem 

• 3 grudnia - międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych 

• 4 grudnia - Barbórka 

• 5 grudnia - międzynarodowy dzień wolontariusza

• 6 grudnia - Mikołajki 

• 7 grudnia - Międzynarodowy dzień lotnictwa cywilnego 

• 8 grudnia - dzień kupca 

• 10 grudnia - dzień odlewnika 

• 12 grudnia - święto konstytucji Rosji 

• 13 grudnia - dzień telewizji dla dzieci

• 15 grudnia - dzień Ludwika Zamenhofa (to ten od esperanto) 

• 15 grudnia - dzień Ludwika Zamenhofa (to ten od esperanto) 

• 17 grudnia - dzień bez przekleństw 

• 18 grudnia - Międzynarodowy dzień emigranta 

• 19 grudnia - dzień wiecznie zielonych roślin 

• 21 grudnia - Światowy dzień pozdrawiania brunetek 

• 23 grudnia - światowy dzień snowboardu 

• 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia 

• 25 grudnia - Boże Narodzenie 

• 26 grudnia - dzień rzucania owsem w wieśniaków 

• 29 grudnia - Dzień narodzin niedźwiedzi polarnych 

• 30 grudnia - Dzień serka wiejskiego



THE BEST 
CHRISTMAS FILMS 

TO WATCH 



Daddy’s home 2 (Co 

wiecie o swoich 

dziadkach?)

The plot follows now-reformed 

fathers Brad and Dusty, now 

coperating Dusty kids, who have 

to deal with their own fathers 

visiting for the holidays.

How the Grinch 

Stole Christmas 

(Grinch. Świąt nie

będzie)

All the Whos of Whoville loves 

Christmas, but not Grinch. He 

hates Christmas but six year old 

Cindy Lou wants to change it. 

Can she do it?

Home alone (Kevin 

sam w domu)

A christmas classic, The film 

follows Kevin, an eight year old 

boy, who must defend his home 

from two burglars, after his 

family accidentally leaves him 

behind on their vacation. 



HOT CHOCOLATE BOMBS

• Ingredients: 

- Chocolate

- Cocoa powder

- Marshmallows

• Directions: 

- Melt chocolate 

- Use a spoon to dollop the melted chocolate 

into your molds, smoothing it around the edges 

until everithing is covered. Set in the fridge 

until the chocolate sets 

- Fill your mold three-fourths full with cocoa 

powder and marshmallows 

- Pour remaining chocolate over top to seal the 

back of the bombs. 

- Serve in a cup with hot milk



HOROSCOPES



BARAN/BYK

• Wiatr będzie wiać Ci w żagle, będzie to 

zauważalne nie tylko dla Ciebie, ale 

również dla osób, które Cię znają. 

Rozkwitowi ulegnie także Twoje życie 

uczuciowe – dotyczy to zarówno osób 

samotnych, jak i tych przebywających w 

związkach. W wolnej chwili zastanów się
nad własnym odpoczynkiem. Może 

wybierzesz się wraz z drugą połówką na 

długo odkładany wyjazd? Każdy, nawet 

najmniejszy krok dokładnie przemyśl.

• Gwiazdy wróżą powodzenie w sprawach 

związanych z podróżowaniem i 

rozrywkami. To właśnie teraz nadszedł
najlepszy okres na to, aby wypocząć –
albo w domu, albo gdzieś za granicami 

naszego kraju. Dobry nastrój nie opuści 

Cię nawet na chwilę. Będziesz pełen 

entuzjazmu, optymizmu oraz chęci do 

przebywania w towarzyskim gronie. Z 

łatwością nawiążesz nowe znajomości.

Dobry nastrój nie opuści Cię nawet na 

chwilę.



BLIŹNIĘTA/RAK

• W grudniu więcej uwagi powinieneś

poświęcić kwestiom związanym z 

oryginalnością, reputacją czy pozycją, jaką

zajmujesz w społeczeństwie. Zachowaj 

swój własny wyjątkowy styl, postaw na 

indywidualność. Zamiast podążać ślepo za 

trendami w modzie, wymyśl coś swojego, a 

zobaczysz, że wtedy zostaniesz doceniony. 

Przygotuj się na spotkanie z osobą

urodzoną pod znakiem Lwa lub Wodnika.

• Grudzień będzie idealnym czasem do 

tego, aby wprowadzić do swojego życia 

kilka zmian oraz mocnych postanowień. 

Wsłuchaj się w głos intuicji, który zawsze 

dobrze Cię kierował. Teraz będzie tak 

samo. Zodiakalne Raki będą mieć głowę

pełną pomysłów oraz sposobów, jak 

wcielić je wszystkie w życie. 



LEW/PANNA

• Przygotuj się na nieco zawirowań w swoim 

życiu. Pojawi się sporo stresowych sytuacji, 

które będą wynikiem nieporozumień i 

niedomówień. Pewna osoba, która dotąd 

wydawała Ci się za przyjazną i serdeczną

będzie miała Ci wiele spraw do zarzucenia i 

podkreśli to w odpowiedni sposób. Ty 

natomiast broń się z tego! To Ty sam najlepiej 

wiesz, jak było i nie pozwól, aby jakiekolwiek 

niedomówienia stały się powodem do sporu.

• Sprawy miłosne okażą się dla Ciebie numerem 

jeden. Nie wykluczone, że zaczniesz na 

poważnie rozważać o jakiś zobowiązaniach 

względem drugiej osoby. W sferze zawodowej 

o wiele korzystniej dla Ciebie będzie, jeśli 

zaryzykujesz i zrobisz krok do przodu. Spróbuj 

wziąć na siebie więcej odpowiedzialnych 

przedsięwzięć, a zobaczysz, że będziesz z tego 

powodu doceniony.



WAGA/SKORPION

• Grudzień wprowadzi do Twojego życia więcej 

uwagi związanej ze sprawami zawodowymi. 

Koniecznie przeanalizuj, co w Twoim życiu Cię
zadowala, co jest powodem rozczarowania, co 

należałoby nowego wprowadzić lub zmienić. Na 

razie swoje przemyślenia pozostaw w strefie 

marzeń i fantazji, a gdy przyjdzie na to 

odpowiednia pora, wprowadź je w czyn. A czy nie 

zastanawiałeś się, czy nie warto byłoby podnieść
swoje kwalifikacje? Co powiesz na kurs języka 

obcego albo inny, dodatkowe szkolenie? W 

pierwszym tygodniu miesiąca poświęć swój czas 

sprawom związanym z uporządkowywaniem spraw 

i rzeczy, z którymi przebywasz na co dzień.

• Na początku miesiąca wypełni Cię ochota do 

podejmowania przedsiębiorczych przedsięwzięć. 

Odczujesz gotowość do rozpoczęcia nowych 

planów oraz romansów. Nawiążesz nowe 

znajomości, z których rozwinie się prawdziwa 

przyjaźń. Wypełniać Cię będzie ciekawość świata. 

Nie wykluczone, że typowa dla osób urodzonych 

pod znakiem Wagi ostrożność zostanie na jakiś
czas porzucona. W Twoim życiu pojawi się osoba 

spod znaku Lwa, która od początku znajomości 

obdarzy Cię ogromną przyjaźnią i sympatią, i to z 

wzajemnością.



STRZELEC/KOZIOROŻEC

• W grudniu najlepiej będziesz czuć się w 

zaciszu własnego domu. Ten czas spędzisz 

w rodzinnym gronie. Ogarnie Cię spokój i 

harmonia. W pierwszej kolejności 

postawisz na sprawy związane z 

uczuciami. Od czasu do czasu udasz się na 

jakieś spotkanie towarzyskie, jednak nie 

będziesz umiał pozbyć się odrobiny 

ogarniającej Cię nostalgii. Tak jak ryba 

potrzebuje wody, tak Tobie będzie 

brakować ciszy i spokoju.

• To dobry czas na podróżowanie i 

wyjeżdżanie w sprawach służbowych. Jeśli 

długo z nimi zwlekałeś, to teraz będzie 

dobry moment na to, aby podjąć

odpowiednie decyzje, zwłaszcza między 

10 a 25 dniem miesiąca. Oprócz tego 

możesz sobie nieco pozwolić na zakupowe 

szaleństwo, o ile oczywiście do tej pory 

skrupulatnie oszczędzałeś. Okaż się

hojnością, ale nie do przesady.



WODNIK/RYBY

• Grudzień powinien być miesiącem, który w 

całości poświęcisz rodzinie, przyjaciołom i 

refleksjom o tym, co już było. Przystopuj na 

chwilę, pośpiech nie jest wskazany, zastanów 

się poważnie nad sensownością niektórych 

wydarzeń lub sytuacji, które miały miejsce w 

Twoim życiu. Z ostrożnością podchodź do 

zakupowego, przedświątecznego szaleństwa, 

aby ograniczyć ryzyko popadnięcia w 

niepotrzebny zamęt w Twojej głowie. Tylko 

rozsądne i mądre postępowanie warunkuje 

sukces.

• W grudniuTwoja sytuacja osobista nieco się
skomplikuje i utworzy się zamęt w obrębie 

zmian, które w ostatnich dniach Ci 

towarzyszyły. Przez myśl przejdzie Ci nawet 

widmo oszustwa w pewnej sprawie, ale bądź
czujny – Twoi przeciwnicy nie śpią i wychwycą
wszystkie próby ewentualnie podjętych przez 

Ciebie przekrętów, w szczególności po 10 

grudnia. Bądź wierny Twoim przekonaniom, bo 

tylko wtedy odniesiesz zwycięstwo. Zrozum, że 

ważną rzeczą, od której uzależniony jest 

również Twój sukces, jest opanowanie sztuki 

kompromisów.



ŚMIESZNY ZAKĄTEK


