
 

 

 

 

Getting to know Scotland better 

 

Have you ever wanted to visit Scotland? Do you know anything 

about this country? This is an evergreen land, covered with hills, 

lochs and valleys. It’s in the north of the UK, the capital of Scotland 

is Edinburgh. But what is this country famous for???  

It is especially famous for its: 

 nature (as it is written above – loch means a lake in Scottish 

Gaelic – that is why there is Loch Ness; a lake where the 

monster lives), 

 castles (there are more than 700 castles in Scotland), 

 whisky, 

 kilts and sporrans (traditional Scottish men’s dress), 

 Scotties (a dog breed), 

 bagpipes (a musical instrument), 

 mist (fog hanging over lochs), 

 golf, 

 thistle (which is a floral emblem of Scotland), 

 haggis (a traditional Scottish meal), 

 telephone (which was invented by Graham Bell who was 

born in Edinburgh). 

 

 

 

 

 

 

 



A few curiosities about Edinburgh and 

Scotland 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilts and sporrans - a traditional Scottish dress 

of men and boys. It is made of woollen cloth in a 

tartan pattern. It is usually worn with woollen 

socks and a sporran (purse), which hangs around 

the waist. 

 

 

 

 

 

 

 

Haggis – a traditional Scottish dish, made of 

sheep’s heart, lungs and  liver served with mashed 

potato and turnip. 

Bagpipes  

a musical 

instrument using 

enclosed reeds 

fed from the air in 

the bag. 

 



Our pen pals from Greece* 

 

Jak wspominaliśmy w naszym poprzednim numerze w tym 

roku szkolnym korespondujemy również z naszymi 

kolegami z Grecji. Pierwszy projekt będzie dotyczył 

tematu ‘Cooking recipes – fun and practice’. Przed 

wykonaniem projektu postanowiliśmy poznać nie tylko 

ciekawe przepisy, ale przede wszystkim słownictwo 

potrzebne do przedstawienia tych potraw, a więc 

czasowniki, takie jak: add, simmer, heat, boil, bake, bread 

oraz kitchen appliances – microwave, food procesor, 

oven…. 

Teraz już wiemy z jakich elementów składa się przepis i jak 

go napisać. Wiemy także jak przygotować niektóre 

potrawy, np. pancakes.  

Gotowanie tak nam się spodobało, że po opracowaniu 

przepisów na kilka dań, składających się z: starters, main 

courses, desserts, przygotowaliśmy filmiki na temat 

gotowania. Do ich tworzenia posłużył nam ciekawy 

program online – Dvolver Moviemaker. 

ENGLISH EVENING in our school* 

 

Gotowanie będzie również tematem przewodnim podczas 

naszego ‘Angielskiego Wieczorku’ dla uczniów i rodziców 

klas IV-VI, który odbędzie się 3 grudnia w naszej szkole. 

Mamy nadzieję na miłą zabawę wspólnie z rodzicami, 

którzy przybędą, aby nas wspierać. Będzie to dla nich 

świetna okazja by zobaczyć z czym mamy problemy oraz 

jakie są nasze mocne strony. Nawet jeśli rodzice nie znają 

angielskiego, nie będzie to stanowiło przeszkody, 

ponieważ zabawy są tak zaplanowane, żeby na pierwszym 

miejscu była zabawa, śmiech, wtedy nauka przyjdzie milej 

i łatwiej. Tym razem leaderami będą nasze pociechy – cóż 

za radość ‘dyrygować’ rodzicami (a nie odwrotnie). 

Na wieczorek przewidzieliśmy również prezentację kilku 

naszych filmików opracowanych za pomocą 

wspomnianego programu, a dotyczących gotowania. 

Serdecznie zapraszamy. Relacja ze spotkania kulinarnego 

w następnym numerze. 

*działania podejmowane w ramach programu Erasmus+ 



             Our cooking projects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Time for games and quizzes 

 
1. Find these words in the first article and explain their 

meaning:     

 valley – 

 loch – 

 mist – 

 invent – 

 thistle- 

 floral- 

 covered with- 

 hang over - 

2. Choose the best word: 

 .........salt. 

 .........everything. 

 ........water. 

 .........into pieces. 

 .........potatoes. 

 .........onions. 

 ........with rice 

 

Peel          Chop 

Mix       Serve 

Add 

Boil 

Cut 

 

 

 

3. Order the words to make a sentence: 

 is/ a kilt /  in Scotland/  by men / worn. 

 a  floral / a thistle/ emblem/ Scotland/ of /is. 

 are/ there/ valleys/ in Scotland/ many. 

 is/ Scotland/ where? 

 invented/ who/ a telephone? 

 is/ Scotland/ for/ famous/ castles/ its. 

 

4. Find and correct mistakes if necessary: 

 Scotland is in UK. 

 The capital of Scotland is London. 

 Pasta is a traditional Scottish dish. 

 There are many shops in Edinburgh. 

 You must eat a soup with a fork. 

 You bake a cake in a fridge. 

 You keep food in a fridge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

„November”. Odpowiedzi przynieś do sali nr 33 w terminie do 10.12.2015r. Spośród 

wszystkich poprawnych rozwiązań rozlosujemy 3 nagrody. 

                                        Klub Młodych Anglistów 

 


