
 

 

 

 

Waiting for Christmas 

Everybody likes waiting for Christmas. Can you smell the 

gingerbread, dishes being prepared by our mothers and 

grandmothers in the kitchen? Sometimes we enjoy giving a helping 

hand, but if not you can spend your time learning a few expressions 

useful at the table. Who knows maybe you will meet a foreigner 

there.  

At first you must welcome him/ her warmly, so what will you say? 

 Hello, nice to meet you. What a wonderful weather, isn’t it? 

 Where are you from? 

Then, you invite him/ her to dinner: 

 It would be my pleasure to invite you to our Christmas 

dinner. 

 Have Christmas dinner with us. 

 

Useful phrases at the table: 

 Have  a seat. 

 Pass me some bread, please. 

 Would you like another helping? 

 Help yourself. 

 Would you like anything to drink? 

 Could you give me another plate? 

 Do you need a fork/ knife/ spoon? 

 Would you prefer black or white coffee? 

 Is it tasty? 

        Finally, it’s worth to praise the host’s efforts: 

 I’m in seventh heaven! 

 How did you cook it? 

 You must give me the recipe! 



Our pen pals from Greece* 

 

W grudniu otrzymaliśmy kolejną przesyłkę od naszych 

przyjaciół z Grecji. Z niecierpliwością ją otworzyliśmy. 

Jesteście ciekawi co w niej znaleźliśmy? Same 

ciekawostki… 

Po pierwsze – nasze maskotki, Bolka, Lolka i Pingwinka, 

które spędziły w Grecji cały rok, a także ich pamiętniki, 

przedstawiające przygody naszych maskotek w Grecji, 

zwłaszcza wakacje. W paczce były również puppets – 

kukiełki symbolizujące naszych greckich kolegów z ich 

dokładnymi opisami. Sprawiło nam to wiele radości, ale 

i także podsunęło nowe pomysły do dalszej pracy. 

Puppets wzięły udział w naszej lekcji angielskiego, na 

której wzajemnie się poznawaliśmy, a więc 

prezentowaliśmy krótkie dialogi na temat naszych 

zainteresowań, pochodzenia, ulubionych zajęć. Lekcja ta 

zainspirowała nas do przygotowania puppet show – 

teatrzyku kukiełkowego, pt. The magic world of our Greek 

pen pals. Wystąpią w nim także baśniowe postacie.  

My również przygotowaliśmy nasze puppets i wysłaliśmy 

je naszym kolegom z Grecji wraz z życzeniami 

świątecznymi i noworocznymi. Teraz z ogromną 

niecierpliwością będziemy czekać na następną przesyłkę. 

Nie ma to jak ,snail mail’… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH EVENING in our 

school* 

Dnia 3.12.2015r. odbyło się w naszej szkole wieczorne 

spotkanie z językiem angielskim, na które zaprosiliśmy 

także rodziców. Celem była nie tylko nauka (tematyka 

związana była z gotowaniem), ale przede wszystkim 

wspólna zabawa. Staraliśmy się nie rywalizować ze sobą, 

ale dużo się od siebie nawzajem nauczyć, a było czego!!! 

Konkurencje, jak już wspomnieliśmy, związane były 

z gotowaniem – praca z filmikiem na temat gotowania, 

robienie zakupów, w tym odgrywanie scenek, układanie 

przepisów, rozpoznawanie potraw. Na końcu był również 

czas na zaprezentowanie naszych osiągnięć, a więc 

filmików opracowanych w programie Dvolver 

Moviemaker, także na temat gotowania.  

Zapraszamy na podobne spotkanie w styczniu. Tym razem 

będzie ono dotyczyło tematu – ZIMA. 

*działania podejmowane w ramach programu Erasmus+ 

     



Scotland in our eyes 

Poznanie kultury danego państwa jest jednym 

z elementów nauki języka obcego i stanowi warunek 

niezbędny do lepszego poznania tradycji, mentalności 

i realiów dnia codziennego społeczności, która tym 

językiem mówi na co dzień.  Pozwoli nam to poszerzyć 

swoje słownictwo o listę zwrotów grzecznościowych, a 

więc takich, których nie nauczymy się tylko z podręcznika. 

Po ciekawej lekcji kulturowej na temat Szkocji, kraj ten 

zapadł w naszej pamięci jako jeden z bardziej 

inspirujących, ale też i bardziej tajemniczych od innych 

krajów anglojęzycznych. Jeśli śledzicie nasze wydania, to 

z pewnością pamiętacie ostatni numer i artykuł na temat 

Szkocji. Teraz już wiemy dlaczego zwrot ‘szkocka krata’ 

kojarzy się właśnie z tym państwem; dlaczego potwór 

z Loch Ness ma w nazwie słowo loch. 

Postanowiliśmy więc poszukać więcej materiałów na 

temat Szkocji i wykonać plakaty prezentujące 

najciekawsze elementy tej kultury. Następnie 

przedyskutowaliśmy swoje pomysły oraz wzajemnie 

oceniliśmy efekty własnej pracy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Time for games and quizzes 

 
1. What do these phrases mean in Polish? 

 Help yourself. 

 Would you like another helping? 

 Pass me some salt, please. 

 Have a seat. 

 Have a nice day. The same to you. 

 Could you bring me a fork? 

 Do you mind if I sit here? 

 

    

2. Find the words connected with Christmas: 

 

CHIMNEYSTOREYSACKOFPRESENTSFATHERCHRI 

STMASCATDOGCANDLESTREECAKEGINGERBREA 

DCHRISTMASEVETWERSDREINDEERFGHSTOCKIN 

GBOWELFSLEDGEBALLCHAINSFGRESTARSDECO 

RATIONSSNOWFLAKES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Riddles, guess who or what it is: 

 It’s white in winter. 

 It has two balls, a nose and a hat. 

 It is bright, usually at the top of a Christmas tree. 

 It has two wings, it is light and it can fly. 

 We go there at Christmas. 

 We sing them at Christmas. 

 It can swim, it is usually eaten at Christmas in Poland. 

 Father Christmas lives there. 

 Small helpers of Santa. 

 We can’t wait them. 

 We hang them on a Christmas tree. 

 They talk on Christmas Eve. 

 A big bag of Santa Claus. 

 

 

*Jeśli znasz rozwiązania, zapisz je na kartce wraz z nazwiskiem, klasą oraz dopiskiem „December”. 

Odpowiedzi przynieś do sali nr 33 w terminie do 11.01.2016r. Spośród wszystkich poprawnych rozwiązań 

rozlosujemy 3 nagrody. 

                                                          Klub Młodych Anglistów 

 


