
 

 

 

 

Interesting customs all over the 

world 

 

There are many traditions all over the world. Some of them are 

popular in many countries, for example Valentine’s Day, but some 

are celebrated only in one or two countries. These are: 

 Burns Night – popular in Scotland and England, a feast to 

celebrate the famous Scottish writer Robert Burns, it’s on 

the 25th January, 

 Bonfire Night – a famous British feast involving bonfires and 

fireworks to commemorate Guy Fawkes who in 1605 

wanted to blow up the British parliament, but he was caught 

red handed, 

 St Patrick’s Day – celebrated in Ireland on the 17th March, on 

this day people dress up and organize parades.  

However, there are some feasts that are celebrated differently in 

many countries. In England before Ash Wednesday it’s ‘Pancake 

Day’ that is really popular. In some British cities on this day people 

organize a pancake race. What’s more, a carp is a national 

Christmas dish only in Poland as in Britain it’s a turkey and pudding, 

in Spain it’s halva. 

Find the words in a text: 

 

 a sweet dessert –  

 fire – 

 explode- 

 event -  

 remember- 

 wear funny clothes- 

 



Our pen pals from Greece* 

W styczniu doczekaliśmy się kolejnej paczki od naszych 

przyjaciół z Grecji. Tym razem napisali oni nam o swojej 

szkole i o swoim dniu. Dowiedzieliśmy się, że ich dzień 

wygląda całkiem podobnie, jednak lekcje zawsze 

zaczynają o tej samej godzinie i o tej samej porze się 

kończą, czyli po południu. Przedmioty mają również 

podobne..lubią uczyć się angielskiego i muzyki. Ich szkoła 

jednak nie jest tak nowoczesna jak nasza..nie mają stałego 

dostępu do Internetu, tylko kilka komputerów i to 

wszystko. 

Kolejne listy zainspirowały nas do opracowania tym razem 

projektu na temat naszych obyczajów, świąt i tradycji. 

Przygotowaliśmy więc broszurę na ten temat. Znalazły się 

w niej piękne ilustracje wybranych świąt oraz ich opisy. 

Nadal kontynuujemy pracę z puppets podczas lekcji 

angielskiego. Przygotowujemy również kolejne 

przedstawienie o przygodach naszych przyjaciół. Tym 

razem pod tytułem ‘Dangerous adventures of our Greek 

pen pals’. Umieścimy je na platformie eTwinning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciekawostki o Walentynkach 

 

Czy wiesz że… 

 

USA 

- kartkę walentynkową z życzeniami wysyła się do 

wszystkich osób, które darzy się sympatią, 

niezależnie od płci i wieku. 

Japonia 

- tradycyjnie to kobiety dają mężczyznom prezenty 

walentynkowe (nie tylko swoim partnerom). 

Najczęściej są to własnoręcznie wykonane 

czekoladki. 

Włochy  

- tu najpopularniejszym prezentem walentynkowym 

jest bielizna w kolorze czerwonym. 

 

 

Anglia 

- dzieci przebierają się tu za dorosłych i śpiewają 

miłosne szlagiery. Popularny prezent walentynowy to 

serce z kartonu z wizerunkiem Romea i Julii. 

Niemcy 

- popularnym prezentem walentynkowym są tu róże 

oraz słodycze w kształcie serca. 

Tajlandia 

- 14 lutego to data najchętniej wybierana do zawarcia 

związku małżeńskiego. 

Rafał Paczkowski, VI a 

 

Walentynki – coroczne święto zakochania, 

przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od 

świętego Walentego, którego wspomnienie 

liturgiczne w kościele katolickim obchodzone jest 

również tego dnia. 



Za pierwszą „walentynkę” uznano wiersz miłosny 

do żony wysłany z okazji dnia świętego 

Walentego przez uwiezionego w Tower w 1415 

roku Karola, księcia Orleana. Uważa się go tym 

samym za pierwszego nadawcę „walentynki”. 

Oliwia Belt, VI a 

 

1. Święty Walenty 

Patron zakochanych nie skończył swojego 

żywota szczęśliwie, został skazany na śmierć 

przez Klaudiusza II. Walenty pomagał 

żołnierzom wziąć ślub z ukochanymi, co cesarz 

rzymski uważał za przestępstwo.  

2. Czy wiedzieliście, że co roku wysyłanych jest 

około miliarda walentynek? Najwięcej dostają 

nauczyciele. Może to sposób na lepsze oceny? 

3. Czekoladki? Zawsze. 

Pewien Brytyjczyk stwierdził, że stworzy taką 

walentynkę, którego jego ukochana na pewno 

nie zapomni. Pudełko z czekoladkami powstało 

w 2008 roku, ważyło 1690 kg i miało w środku 

ponad 220 tysięcy czekoladek – spory zapas 

na kilka lat. 

4. Listy do Julii. 

Każdego roku słynna Julia dostaje ponad tysiąc 

walentynek. Kartki SĄ wysyłane do Werony, 

gdzie rozgrywa się akcja dramatu Szekspira pt. 

„Romeo i Julia”. 

5. Najdłuższy pocałunek. 

Buziaki w walentynki są obowiązkowe, ale 

całowanie się przez 48 godzin? Pobicie rekordu 

wymagało od zakochanych sporo wysiłku. 

       

 Amelia Gdaniec, VI a 

 

 

 

 

 

 

 



 

Time for games and quizzes 

 
 

1. Find 12 words in a flower and build sentences 

using these words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. What is it? 

 It is eaten in Poland at Christmas. 

 It is sweet and kids like it very much. It starts 

with the letter p... 

 It is white and cold. 

 It is green, the symbol of Ireland. 

 It is red and people wear it on 11th November 

in England. 

 It is the symbol of Wales, very dangerous. 

 It is spoken in Ireland. 

 It is the capital of Scotland. 

*Jeśli znasz rozwiązania, zapisz je na kartce wraz z nazwiskiem, klasą oraz  

dopiskiem „Frbruary”. Odpowiedzi przynieś do sali nr 33 w terminie do 11.03.16r.  

Spośród wszystkich poprawnych rozwiązań rozlosujemy 3 nagrody. 

Klub Młodych Anglistów 

 


