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yuletide
[ˈjuːltaɪd]

bożonarodzeniowy 

Advent begins
[ˈædvənt bɪˈgɪnz]

rozpoczęcie adwentu

First Day of Hanukkah
[fɜːʳst deɪ əv ˈhɑːnəkə]

pierwszy dzień Chanuki

ribbon
[ˈrɪbən]
wstążka

mistletoe
[ˈmɪsltəʊ]
jemioła

Saint Nicholas’ Day
[seɪntˈnɪkələs deɪ]
Dzień św. Mikołaja

ivy
[aɪvɪ]

bluszcz

red tape
[red teɪp]

biurokracja 
(dosł. czerwona taśma)

pot calling the kettle black
[pɒt ˈkɔːlɪŋ ðə ˈketl blæk]

przyganiał kocioł garnkowi, 
a sam smoli

Last Day of Hanukkah
[lɑːst deɪ əv ˈhɑːnəkə]
Ostatni dzień Chanuki

holly
[ˈhɒlɪ]

ostrokrzew

sparkle
[ˈspɑːʳkl]

iskierka, iskra, błysk, połysk

jingle
[ˈʤɪŋgl]

brzęk, dzwonienie, dżingiel

yule
[juːl]

święta Bożego Narodzenia

a bolt from the blue
[ə bəʊlt frɒm ðə bluː]

grom z jasnego nieba (dosł. 
błyskawica z niebieskiego [nieba])

a golden handshake
[ə ˈgəʊldən ˈhændʃeɪk]

hojna odprawa, złoty spadochron 
(dosł. złoty uścisk dłoni)

conifer
[ˈkəʊnɪfə]

drzewo iglaste

yew
[juː]
cis

larch
[lɑːʧ]

modrzew

pine
[paɪn]
sosna

December Solstice
[dɪˈsembəʳ ˈsɒlstɪs]

początek astronomicznej zimy, 
najkrótszy dzień roku,

Super Saturday, Panic Saturday (US)
[̍ sjuːpə  r̍ sætədɪ ̍ pænɪk ̍ sætədɪ]
Super sobota, sobota paniki

deck the halls
[dek ðə hɔːlz]

udekorować sale, 
pomieszczenie

Christmas Eve
[ˈkrɪsməs iːv]

Wigilia Bożego Narodzenia

Christmas Day
[ˈkrɪsməs deɪ]

1 dzień Bożego Narodzenia

Boxing Day (UK), 
Kwanzaa begins (USA)

[ˈbɒksɪŋ deɪ], [ˈkwɑnzə  bɪˈgɪnz]
2 dzień Bożego Narodzenia

fir
[fɜːʳ]

jodła, jedlina

spruce
[spruːs]
świerk

to see eye to eye
[tə siː aɪ tʊ aɪ]

zgadzać się (dosł. widzieć oko w oko)

a good beginning makes a good ending
[ə gʊd bɪ̍ gɪnɪŋ meɪks ə gʊd ̍ endɪŋ]
przygotowanie sprawia, że jest 

większa szansa na sukces

New Year’s Eve
[njuː jɪəz iːv]
Sylwester


