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Technologie 
Świętego Mikołaja!

Już niedługo Święty Mikołaj zacznie roznosić dzieciom świąteczne prezenty
i do nikogo nie może się spóźnić. 
Pracuje przez cały rok, ale ma tylko 24 godziny, żeby wręczyć upominki wszystkim
grzecznym dziewczętom i chłopcom na całym świecie. 

Jak sobie z tym radzi?
Choć wszyscy wiemy, że Św. Mikołaj może posłużyć się magią i być w wielu
miejscach jednocześnie, to liczba dzieci na całym świecie ciągle rośnie (w ciągu
ostatnich 100 lat wzrosła czterokrotnie!), a przecież wszyscy chcą zrobić sobie
zdjęcie z Mikołajem! 
Dlatego zarówno on sam, jak i jego tradycyjni pomocnicy – elfy czytające listy od
dzieci i pracujące przez cały rok w fabryce zabawek, czy renifery rozwożące prezenty
– pilnie potrzebują wsparcia nowych technologii w wypełnianiu swojej misji.

Zajrzyjcie na kolejne strony!
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Czas na Mikołaja 2.0

.

Jak pracuje
"cyber"
Mikołaj,
wyposażony 
w super
technologie? 

Oto niektóre 
z najbardziej
zaawansowanych
technologii,
jakie sobie
można
wyobrazić, 
a które mogą
znacząco
pomóc Św.
Mikołajowi –
najpierw w
rozstrzygnięciu,
kto zasługuje
na prezenty, 
a potem ich
rozwożeniu 
w okresie
świątecznym!

I tak cyber
Mikołaj
dysponuje
własną super
siecią
SantaNet.
Podłączono do
niej urządzenia
do
ultrasonografii
przezczaszkowej,
służące do
badania
zachowań
dzieci na
całym świecie,
oraz miliony
komputerów
obsługujących
sztuczne sieci
neuronowe.
Wszystko po
to, żeby
przeprowadzić
analizę danych
pozwalającą

rozstrzygnąć,
kto był
grzeczny 
i zasługuje na
prezent, a kto
nie. Dane te
są później
przetwarzane 
w
gigantycznym
centrum
danych. Tam
też znajduje
się główna
baza danych
Mikołaja, 
w której
zapisywane są
wszystkie
informacje o
niegrzecznych
zachowaniach.
Serce sieci
SantaNet
stanowi
najpotężniejszy

na świecie
superkomputer
Christmas
Cruncher,
wykonujący 
33 biliardy
operacji na
sekundę!

Jeżeli chodzi 
o dostarczanie
podarunków,
to renifery
wspierane są
przez
superszybką
sieć
dystrybucji
prezentów. 
W jej skład
wchodzą m.in.
dostawcze
drony i linie
hyperloops, 
w których
towary, 

zapakowane 
w specjalnych
kapsułach
zbiorczych,
przesyłane są 
z prędkością
naddźwiękową.

Pomyślano też
o zwiększeniu
wydajności
procesów
produkcyjnych
magicznych
prezentów 
w fabryce 
Św. Mikołaja.
Elfy ubrane w
egzoszkielety
mają
zwielokrotnić
swoje moce
produkcyjne.
Podgrzewane
drogi
przecinające

krąg polarny
pozwolą
uniknąć
poślizgów na
śniegu
podczas
przewożenia
cennego
ładunku 
z fabryki
prezentów.

Nieźle, co?

.
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Od lat
kalendarz
adwentowy
jest
nieodłączną
częścią
adwentu i
przygotowań
do świąt
Bożego
Narodzenia.

Służy on do
odliczania

czasu jaki
pozostał od
pierwszych
dni grudnia,
czyli
początku
Adwentu do
Wigilii Świąt
Bożego
Narodzenia.

.

HISTORIA
KALENDARZA ADWENTOWEGO

Czy
zastanawiałeś
się kiedyś
skąd
właściwie
wzięła się
idea
kalendarzy
adwentowych?

Kalendarz
adwentowy
pojawił się już 
w XIX .w. 
w Niemczech.
Pomysł jego
stworzenia
należy do
niemieckich
luteranów.
Kalendarz miał
za zadanie
pomagać 
w celebracji
adwentu 
i wzmacniać
czas
oczekiwania
na święta.

Na początku
kalendarze
adwentowe nie
przypominały
naszych
obecnych
kalendarzy. 

Aby wyrazić
odliczanie do
świąt ludzie
wieszali w
oknach obrazki
z Jezusem,
zapalali
świeczki lub
skreślali za
pomocą kredy
kreski, które
oznaczały
kolejne dni
adwentu.
W 1902 roku 
w Hamburgu
powstała
pierwsza
wersja
kalendarza
adwentowego 

w formie
drukowanej,
następnie
kalendarze
zaczęły
pojawiać się
m.in 
w Monachium.

Skąd wzięły
się "słodkie"
kalendarze
adwentowe?

Pewnie
zastanawiasz
się, jak to się
stało, że w
dzisiejszych
czasach
większość
kalendarzy
adwentowych
przypomina
prostokątne
bombonierki
wypełnione
łakociami na
każdy z 24 dni 

adwentu. 

Z ideą słodkich
kalendarzy
wiąże się
pewna
niezwykle
ciekawa
historia.
Głównym
bohaterem
opowieści był
Gerhard Lang,
który jako mały
chłopiec nie
mógł doczekać
się Wigilii. 
Jego mama
zmęczona
pytaniami syna
przygotowała
dla niego
karton z 24
otworami 
i dołożyła do
niego
biszkopty
"wibele". 

Dorosły już
Lang w 1930
roku
zapoczątkował
produkcję
komercyjnych
słodkich
kalendarzy
adwentowych,
które cieszą
się sławą po
dziś dzień.
 
Obecnie
kalendarze
adwentowe
cieszą się
ogromną
popularnością
nie tylko 
w Niemczech.
Produkowane
są na potęgę
w okolicach
grudnia.

Oprócz
słodkich
kalendarzy,

uznaniem
cieszą się 
również te z
kosmetykami,
herbatami,
albo
przyprawami.

Na szkolnej
stronie mamy
dla Was
interaktywny
Chemiczny
Kalendarz
Adwentowy!

.
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