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LEKCJA 36. 

Weihnachten- Boże Narodzenie 

Weihnachten (Boże Narodzenie) to najważniejsze święto, bardzo uroczyście obchodzone w 

Niemczech, Austrii i Szwajcarii.  

der Advent – adwent 

Adventskranz- wieniec adwentowy 

der Adventskalender - kalendarz adwentowy. Dzieci dostają kalendarz adwentowy 1 grudnia. 

Codziennie od 1 do 24 grudnia wolno im otworzyć jedno okienko, w którym znajdują czekoladowy 

obrazek lub inną niespodziankę. Zwyczaj ten przywędrował i do nas.  

der Weihnachtsmarkt - kiermasz świąteczny Przez cały okres adwentu w różnych miastach Niemiec 

organizowane się jarmarki na wolnym powietrzu. Najsłynniejszy odbywa się w Norymberdze. 

Weihnachtslieder- kolędy .Są nieodłącznym elementem Bożego Narodzenie. Najsłynniejszą kolędą 

świata jest "Cicha Noc" ("Stille Nacht") skomponowana w małej austriackiej wiosce Oberndorf przez 

organistę tamtejszego kościoła Franz Grubera w 1818 roku. Słowa do kolędy ułożył wikary parafii św. 

Mikołaja- Josef Mohr.   

der Heilige Nikolaus ( Weihnachtsmann )- Święty Mikołaj. Przychodzi w nocy z 5 na 6 grudnia. Wtedy 

to, w tę magiczną noc, dzieci wystawiają przed drzwi buty, a kiedy wszyscy pogrążeni są we śnie, 

Mikołaj wkłada do butów podarki.  Bez nich Święta Bożego Narodzenia są nie do wyobrażenia.  

 die Engel- aniołki      

die Krippe- żłóbek 

der Heiligabend / der Heilige Abend - Wigilia  

der Weihnachtsabend - Wigilia Świąt Bożego Narodzenia  

der erste Weihnachtstag - 1-szy Dzień Świąt  

der zweite Weihnachtstag - 2-gi Dzień Świąt  

der Weihnachtsstollen- strucla świąteczna, tradycyjny niemiecki wypiek; rodzaj ciasta drożdżowego z 

bakaliami   

feiern - świętować  

das Fest - święto lub die Feier - święto  

Frohes Fest - Wesołych Świąt  
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der Ballon (balon/balonik)  

der Sekt - szampan oder der Champagner - szampan  

der Toast - toast  

zum Wohl! - na zdrowie!  

den Toast ausbringen - wznosić toast  

das Kleid - strój oder die Tracht - strój  

der Baum - drzewo  

der Christbaum - choinka oder der Weihnachtsbaum - choinka  

schmücken - zdobić  

den Weihnachtsbaum schmücken - stroić / ozdabiać choinkę  

die Kugel - bombka, kula  

eine Glaskugel am Weihnachtsbaum - bombka na choince  

das Geschenk - prezent (die Geschenke - prezenty)  

das Geld für die Geschenke ausgeben - wydawać pieniądze na prezenty  

das Geld für die Geschenke bestimmen - przeznaczać pieniądze na prezenty  

jemandem eine Überraschung bereiten - zrobić komuś niespodziankę  

jemandem etwas zu Weihnachten schenken / jemandem etwas zu Weihnachten bescheren - 

podarować coś komuś na gwiazdkę  

das Geschenk auspacken - rozpakować prezent  

die Kerze - świeczka  

die Kerzen anzünden - zapalić świeczki  

zum Gottesdienst gehen - iść do kościoła (na Nabożeństwo)  

die Mitternachtsmesse - pasterka  

die Oblate - opłatek  

die Oblate mit jemandem teilen - dzielić się z kimś opłatkiem  

etwas jemandem kaufen (kupić coś komuś)  
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der Hering - śledź,  

der Karpfen - karp,  

der Bigos - bigos,  

die Teigtasche - pieróg / die Teigtaschen - pierogi  

der Kuchen - ciasto (man kann den Kuchen backen)  

der Käsekuchen - sernik, 

 der Lebkuchen - piernik, 

 Mohnblumekuchen - makowiec,  

der Striezel - strucla  

Ich habe viele Geschenke bekommen. - Dostałem dużo prezentów.  

Ich war sehr zufrieden. - Byłem zadowolony.  

Die ganze Familie hat uns besucht. - Cała rodzina nas odwiedziła.  

Meine Weihnachten verbrachte ich mit meiner Familie zu Hause. - Moje Święta Bożego Narodzenia 

spędzałem z rodziną w domu.  

Weihnachtslieder singen - śpiewać kolędy  

Der Weihnachtsmann hat uns heute besucht. - Odwiedził nas dzisiaj Święty Mikołaj.  

Weihnachtspeisen essen - jeść dania Wigilijne  

das Weihnachtsessen - wieczerza  

die Rute - rózga  

das Christkind - Dzieciątko Jezus  

 


