
 

 

Is Santa popular all over the world? 

If we read a little about Christmas tradition we may be surprised 

how the customs differ depending on the country. We know the 

most of course about our tradition and the English one as we learn 

the language. So, we are familiar with crackers, stockings and 

turkey as the main dish on Christmas Eve. But do we know anything 

about the customs in such countries as Italy, Brazil or Denmark? 

In Brazil a gift-bringer is Father Noel. He is believed to live in  

Greenland. He doesn’t wear warm clothes because it’s hot and 

sunny in Brazil. Christmas dinner is turkey, ham and fruit. 

Decorations are not balls or angels but fresh flowers. 

 

In Denmark the one who brings presents is called Julemanden. His 

helpers are elves – Julenisse. On Christmas Eve everyone eats 

dessert that is a special rice pudding. There is a single almond 

hidden. If you find it, you will have good luck in the coming year. 

 

In Italy the children get presents on January 6. Santa is called La 

Befana and he is not a nice man like in Poland, but an ugly witch. 

She gives presents only to good children and leaves coal for unkind 

ones. Christmas dinner is a dish of eel.  

  

How much do you understand? Find one word: 

- a witch who brings presents in Italy............. 

- the helpers of Santa in Denmark............ 

- the place where Noel lives............ 

- a  way of doing something, usually it comes from the 

country............. 

- a kind of fish, a popular Christmas dish in Italy........... 

- a sweet meal........................ 

- something that La Befana brings rude 

children, it is useful when it’s cold 

outside........ 

 

 

 

 



Our pen pals from Greece 

 

Tuż przed świętami otrzymaliśmy pierwszą paczkę 

z listami z Grecji. Nasi przyjaciele przysłali nam swoje 

pierwsze listy, w których przedstawili się i napisali kilka 

słów o swoim hobby, swojej szkole, o tym jak wygląda ich 

dzień i jak planują swój wolny czas. 

 

Byliśmy tak podekscytowani, że od razu postanowiliśmy 

do nich napisać. W naszych listach znalazły się informacje 

o polskich tradycyjnych świętach, potrawach, zwyczajach. 

Zamierzamy wysłać im także zdjęcia z choinką 

i prezentami. Zastanawiamy się jak wyglądają święta 

u nich i czy choinka oraz karp goszczą również w ich 

domach. Nie omieszkamy ich o to zapytać w naszych 

kolejnych listach.  

 

Przygotowaliśmy dla naszych przyjaciół z Grecji kartki 

z życzeniami, które im wyślemy. Pewnie nie dostaną ich 

już przed świętami, ale będą one dla nich miłym 

wspomnieniem świątecznej atmosfery.   

 

 

 

 

 

 

  



 

Jak obchodzi się Boże Narodzenie na świecie? 

W każdym kraju Boże Narodzenie obchodzi się nieco 

inaczej.  

W Stanach Zjednoczonych zamiast  wigilii je się 25 

grudnia uroczyste śniadanie. Wtedy też dzieci otrzymują 

gwiazdkowe prezenty. W Grecji święta trwają aż 12 dni, 

a prezenty przynosi św. Bazyli. Tradycyjną świąteczną 

grecką potrawą jest christopsomo – duży chleb  

z orzechami. Zamiast choinki ustawia się… model 

świątecznego żaglowca.  

W Holandii nie obchodzi się postów ani nie zasiada do 

wigilii. Wszystkie otrzymane na święta kartki z życzeniami 

ustawia się za to w oknach, tak by sąsiedzi i przechodnie 

mogli je podziwiać.  

W Hiszpanii prezenty bożonarodzeniowe rozdają trzej 

królowie w dniu swego święta, czyli 6 stycznia.  

Belgowie wigilijną kolację jedzą w restauracjach, 

a Niemcy we własnych domach, gdzie na stole królują 

pieczone kiełbaski, pieczone gęsi i sałatki ziemniaczane.  

 

W Szwecji, podobnie jak w Polsce, czas Bożego 

Narodzenia zaczyna się od wigilii, czyli od 24 grudnia. 

Typowe świąteczne szwedzkie potrawy to moczona ryba, 

galaretka z głowizny i chleb maczany w sosie, powstałym 

przy gotowaniu galarety. 

W Rosji na wigilijny stół stawia się 11 potraw (między 

innymi kaszę, grzyby, sałatki, zupę piwną i pierniki), 

a prezenty przynosi Dziadek Mróz i Śnieżynka.  

Najdziwniej jest jednak w Meksyku. Tu 23 grudnia 

obchodzi się „noc rzodkiewek” i organizuje pokaz 

sztucznych ogni. W rzodkiewkach rzeźbi się stajenkę 

betlejemską (to prawdziwe cuda, obejrzyjcie 

w Internecie). 

Na Węgrzech, tak jak w Polsce, popularne są ciasta 

z makiem, a na świąteczny stół sypie się soczewicę. 

W każdym kraju są inne tradycje, ale każda z nich jest 

ciekawa i warta uwagi. 

 

opracowały: Julia Wyczling i Wiktoria Kuspa z klasy V a  

  



Co się dzieje w naszej szkole? 

Ciekawostki z ‘pierwszej ręki’!!!! 

Zbiórka srebrnego złomu na potrzeby misji zakończona!!! 

Informujemy, że zbiórka organizowana w ramach projektu 

‘Mój szkolny kolega z misji”, właśnie się zakończyła. 

Wspólnymi siłami zebraliśmy 467 gramów zużytej srebrnej 

biżuterii (to relatywnie bardzo dużo). Surowiec  został  

komisyjnie zważony, spakowany i opisany przez uczniów 

z klasy Va w obecności pani Beaty Nowickiej. Zebrany 

złom został przekazany misjonarzowi sercanowi.  

Przypominamy, że pozyskane w ten sposób fundusze 

posłużą budowie domów zniszczonych trzy lata temu 

przez tsunami na Filipinach. Szczegóły akcji na stronie 

internetowej „Srebro na wagę złota”.  

Przypominamy, że nadal trwa zbiórka okularów 

optycznych, szkieł okularowych oraz znaczków 

pocztowych. Do tej pory zebraliśmy kilkanaście par 

okularów i około 500 znaczków.  

Czekamy na dalsze darowizny. Jesteśmy Wam bardzo 

wdzięczni za okazaną pomoc i serce! 

Konkurs „Święci wspólnej Europy – święty 

Jerzy” rozstrzygnięty 

 

Tuż przed świętami zakończyła się V edycja naszego 

corocznego konkursu pod wspólną nazwą „Święci 

wspólnej Europy”. W tym roku związany był on z postacią 

świętego Jerzego, patrona wielu państw między innymi 

Anglii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Gruzji, Szwecji, Litwy, 

Bośni, Serbii, Czarnogóry, Etiopii. Święty Jerzy jest również 

patronem wędrowców, górników, żołnierzy, kowali, 

bednarzy, artystów i więźniów oraz harcerzy. 

W konkursie wzięło udział ponad czterdziestu uczestników 

z kilkunastu szkół bydgoskich. Prace oceniane były 

w trzech kategoriach: plastycznej – dzieła wykonane 

dowolną techniką, literackiej – komiks o życiu 

i działalności świętego Jerzego. Trzecią kategorię stanowił 

zestaw zagadek „Łamigłówki dla mądrej główki”, czyli 

wszystko co wiem o świętym Jerzym. 

Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród 

odbędzie się 7 stycznia. Zaprosimy wtedy naszych gości na 

przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy 4a 

w języku angielskim oraz na biesiadę. Nie będziemy więc 

na razie zdradzać nazwisk zwycięzców.  



Time for games and quizzes 

 

1. Find 16 words connected with Christmas 

 

STOCKINGSRENGSREINDEERBGFBELLSMONJSTARMNASFR

KBALLSDFGRGINGERBREADNADCHURCHHASDJESUSNASJA

HOLLYMNASMISTLETOEMANSLEIGHMASDSNOWADTRCH

RISTMASTREEWADRESANTACLAUSNASDWECANDLESNAS

DREANGELS 

 

2. Find and write the Christmas words 

 

 

ca     fire      pre 
hel     deco   snow   ca 
sto     coo      ho 

rations    man     ckings 
place   pers    kies   ney 
rols      sents      rolers 

 

 

.......................................    ......................................... 

.....................................      .......................................... 

....................................       ............................................ 

.....................................      ........................................... 

......................................    ............................................ 

 

3. Label the pictures 

 

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

dopiskiem „Christmas games”. Odpowiedzi przynieś do sali nr 33 w terminie 

do 14.01.2015r.  Spośród wszystkich poprawnych rozwiązań rozlosujemy 3 

nagrody. 

Nagrodę specjalną otrzyma osoba, która poda znaczenie wszystkich 

słówek zaznaczonych na zielono w pierwszym artykule oraz rozwiązania 

do tego tekstu. Na odważnych czekają nagrody!!!!   

Klub Młodych Anglistów 

 


