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Premierowe wydanie EXERT News zaczniemy od odpowiedzi na pytanie, na które
czêsto musimy odpowiadaæ. Czyli, co oznacza wyraz exert? Có¿, wypada zacz¹æ od
dos³ownego znaczenia. Oto fragment definicji wprost z Wielkiego S³ownika AngielskoPolskiego PWN-Oxford:
exert /Ig'zзt/
(on sb/sthna kogo/co); wykorzyst|aæ, -ywaæ
wyw|rzeæ, -ieraæ
u¿y|æ, -waæ (czego)
;
np. to exert every effort do³o¿yæ wszelkich starañ (to do sth¿eby co zrobiæ)
to exert oneself wysil|iæ, -aæ siê;
you shouldnt exert yourself nie powiniene siê zbytnio wysilaæ;

i¹t!!
!

;

Powy¿sza definicje chyba ju¿ wiele wyjaniaj¹... Po prostu zawsze dok³adamy wszelkich strarañ, aby nasza praca by³a wykonana jak najlepiej. Nigdy nie tracimy naszej
pasji, ¿eby przekazaæ jak najwiêcej wiedzy. Atrwa toju¿ ponad kilka...nacie lat. Mamy
nadziejê, ¿e pomimoobecnegozamieszania, potrwa jeszcze kolejnych wiele lat. Ponadto staramy kierowaæ siê s³owami Georgea Santayany, który stwierdzi³, ¿e nawet
najwiêksze umys³y musz¹ siê dalej uczyæ (The wisest mind hassomething yet tolearn).

Drodzy czytelnicy! Oto, co bêdzie Ÿ Fakty i ciekawostki o krajach
mo¿na miêdzy innymi znaleæ w
hiszpañskiego obszaru jêzy
naszych Newsach:
kowego
(zaczynaj¹c
od
Hiszpanii, poprzez Afrykê i Azjê
Ÿ Fakty i ciekawostki o krajach
do
Ameryki
rodkowej
i
anglojêzycznych (Zjednoczone
Po³udniowej)
Królestwo,
Irlandia,
Stany Ÿ Trochê gramatyki w przystêpnej
Zjednoczone,
Kanada,
wersji...
Australia, Nowa Zelandia i nie Ÿ Ciekawe zwroty i idiomy
tylko)
Ÿ
Ÿ Fakty i ciekawostki o krajach I wiele innych... Czyli któtko
niemieckojêzycznych (Niemcy, mówi¹c ka¿dy powinien znaleæ
Szwajcaria, Liechtenstein Aus co interesuj¹cego.
tria oraz Belgia)

www.exert.edu.pl

Wydanie pierwsze naszych
EXERT
News
akurat
przypad³o na grudzieñ. Jest
to wiêc taki prezent (niespodzianka) dla wszystkich,
którzy z nami wspó³pracuj¹
b¹d
te¿
kiedykolwiek
mielimy przyjemnoæ z nimi
wspó³dzia³aæ. Mamy nadziejê,
¿e
pomys³
przypadnie
wszystkim do gustu. Szukajcie nas na naszej stronie
www oraz na Facebooku.

www.fb.com/exertpc

Znajomoæ dni tygodnia w jêzyku angielskim
nie jest raczej wielkim wyzwaniem. Jednak
czasami pewnie zastanawiacie siê, co te¿
poszczególne nazwy mog¹ znaczyæ. Oto ich po
chodzenie:

Thors day (dzieñ Thora  nordyckiego boga
burzy i piorunów)

FRIDAY  od staroangielskiego Frīgedæg, czy
li Friggs day (dzieñ Frigg  nordyckiej bogini
ogniska domowego, ¿ony Odyna  ilustracja
SUNDAY  od staroangielskiego Sunnandæg poni¿ej / ród³o: https://media.istockphoto.com/)
czyli Suns day (dzieñ S³oñca)
SATURDAY  od staroangielskiego Sæturnes
MONDAY  od staroangielskiego Mōnandæg,
czyli Moons day (dzieñ Ksiê¿yca)
TUESDAY  od staroangielskiego Tiwesdæg,
czyli Tiws day (dzieñ Tyra lub Tiu  nordyc
kiego boga wojny)
WEDNESDAY  od
staroangielskiego
Wōdnesdæg, czyli
Wodens
day
(dzieñ Wodena 
Odyna  nordyck
iego
g³ównego
boga)  na ilus
tracji obok (ród³o:
https//pl.wikipedia.org)

dæg, czyli Saturns day (dzieñ Saturna)

THURSDAY  od
W kolejnym wydaniu przyjrzymy niemieckim
staroangielskiego
þūnresdæg, czyli dniom tygodnia...

Najstarsza
znana
pieñ
bo¿onarodzeniowa to Jesus re
fulsit omnium (Jezus owieca
wszystko), napisana przez w.
Hilarego z Poitiers w czwartym
wieku? Zapewne powsta³a ona
tu¿ po ustanowieniu wi¹t
Bo¿ego Narodzenia w roku 336.

www.exert.edu.pl

Jak pewnie ka¿dy siê wietnie orientuje, w jêzyku
angielskim sk³adaj¹c ¿yczenia bo¿onarodzeniowe
mówimy: Merry Christmas. Czy kiedykolwiek
zastanawialicie siê co w³aciwie oznacza wyraz
Christmas? Otó¿ pochodzi on od pónego sta
roangielskiego Cristes mæsse, czyli po prostu
Christ + mass. Mniej wiêcej w czternastym wieku
zaczêto ten zwrot pisaæ ³¹cznie i tak ju¿ zosta³o do
dzisiaj.

www.fb.com/exertpc

Podobno dorêczyciel prezentów jest tylko jeden  wiêty
Miko³aj. Jednak, czy aby na pewno? Mo¿na powiedzieæ, ¿e co kraj, to
inny Miko³aj. Ju¿ w naszym kraju sytuacja jest skomplikowana. Przede
wszystkim jestemy na tyle uprzywilejowani, ¿e w grudniu dostajemy
prezenty dwa razy: 6. grudnia od w. Miko³aja i 24. grudnia od Gwiazdki,
Gwiazdora, Anio³ka, Dzieci¹tka

Dziêki temu nikt nie zostanie bez

prezentu.
Jak wygl¹da kwestia dostawy prezentów w innych krajach
takich jak Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Niemcy czy
Hiszpania? Do Brytyjczyków przychodzi Father Christmas. Natomiast w
amerykañskich domach zjawi siê Santa Claus. Niemcy mog¹ siê
spodziewaæ postaci zwanej Weihnachtsmann. W Austrii, Szwajcarii
b¹d Liechtensteinie czy Luksemburgu z prezentami pojawia siê Christ
kind (czyli Dziêci¹tko Jezus  podobnie jak w Polsce na Górnym l¹sku).
Grzeczni Hiszpanie, zgodnie z tradycj¹, na prezenty mog¹ liczyæ dopie
ro od Los Reyes Magos (czyli Trzech Króli) w nocy z 5 na 6 stycznia.
Najwiêksz¹ ciekawostk¹ jest tu amerykañska wersja w.
Miko³aja czyli imiê Santa Claus, poniewa¿ nazwa brzmi wyj¹tkowo
ma³o angielsko.

kojarzy siê z jêzykiem hiszpañskim, natomiast

z niemieckim. Jednak skojarzenia z tymi dwoma jêzykami jest
niestety b³êdne. ród³a trzeba szukaæ w jêzyku niderlandzkim, gdzie w.
Miko³aj nazywa siê

(zdrobnienie od

). Emigran

ci holenderscy w 1614 przywieli tê nazwê do Ameryki i pozwolili na
jej zamerykanizowanie

www.exert.edu.pl
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Chyba najs³awniejsze drzewko
wi¹teczne wiata tradycyjnie stoi przed
Rockefeller Center w Nowym Jorku. Po
raz pierwszy pojawi³a siê tam¿e w roku
1933. Zazwyczaj jest to wierk norweski
(pierwsza jednak by³a jod³a
balsamiczna) o wysokoci
21-30 metrów, o redniej
wadze
piêtnastu
ton.
Choinkê ustawia siê w
po³owie listopada, a w
rodê
po
wiêcie
Dziêkczynienia odbywa siê
uroczyste zapalenie lampek. Od 1997 jest wielkie
wydarzenie
medialne,
transmitowane na ¿ywo
przez stacjê NBC. Lampki
zapala aktualny burmistrz

Nowego Jorku wraz z zaproszonymi
goæmi. Zazwyczaj sam ten moment
przypada na godzinê 21:55. Na szczycie
choinki znajduje siê gwiazda z kryszta³u
Swarowskiego. Za dekoracjê choinki i jej
owietlenie odpowiada
zawsze g³ówny elektryk
Rockefeller Center.
Choinkê mo¿na
miêdzy innymi bêdzie zapewne
zobaczyæ
nied³ugo w wi¹tecznonoworocznej
ofercie
pewnej telewizji - czyli w
filmie Kevin sam w
Nowym Jorku. Pod koniec filmu mama odnajduje ko³o choinki zagubionego Kevina.

Czy znacie imiona reniferów z
zaprzêgu w. Miko³aja? Oto
one (wraz z oficjaln¹ wersj¹
polsk¹): Rudolf Czerwonono
sy, Dasher (Fircyk), Dancer
(Tancerz), Vixen (Z³onik),
Prancer (Pysza³ek), Cupid
(Amorek), Comet (Kometek),
Blitzen (B³yskawica), Donner
(Profesorek).

Sinterklaas przyj¹³
wiêc wkrótce imiê
Santa Claus.
W
1823 nowojorska ga
zeta
opublikowa³a wiersz
pt.
,w
którym opisano w.
Miko³aja jako star
szego pana, który w
saniach
zaprzê
¿onych w renifery ro
zwozi dzieciom prezenty. W latach 18631866 karykaturzysta Thomas
Nast jako pierwszy ukaza³ w. Miko³aja we wspó³czesnej wersji  bro
datego, pulchnego, umiechniêtego mê¿czyznê. W latach 30. XX wieku
obraz ten dopracowa³ Haddon Sundblom. On w³anie ubra³ w.
Miko³aja w czerwony, dobrze nam dzi znany, strój. Dlaczego w³anie
takie kolory? Po prostu Sundblom wykorzysta³ wizerunek wiêtego w
reklamie CocaColi (powy¿ej jeden z jego reklamowych rysunków)
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