
 

 

 

 

Important dates in February and March 

Everybody knows that February 14 is the day which is popular 

almost all over the world nowadays. On this day people buy small 

gifts for their beloved, send them cards and give flowers. However, 

most of us don’t know the origins of  this tradition. That is the short 

story. 

Who was Saint Valentine? He was a priest who lived in Roma at the 

times of the emperor Claudius. When he forbade young soldiers to 

get married, the priest helped them and married them secretly 

because of the edict. For his rebellion, Valentine was sentenced to 

prison and death. He left the note written to a girl whom he healed 

from her blindness. He signed it with the words “from your 

Valentine”. That inspired the later tradition of sending Valentine 

cards. 

The next important date in the British tradition is March 17,Saint 

Patrick’s Day. It is worth to remember that it is an Irish feast. The 

symbol of this day is a shamrock. Why? Because, Patrick as a priest 

converted the Irish to Christianity using this plant, which was really 

abundant in Ireland. He explained to pagans the idea of the Holy 

Trinity by means of three leaves of a shamrock. He died on March 

17.  

Find one word: 

 a person performing religious duties................................ 

 someone you love very much................................... 

 to cure someone who is ill.................................... 

 a plant that has three leaves if it happens that four it brings good 

luck............... 

 to change something from one system or form to a different  

one............. 

 in large quantities, a lot 

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

 



Our pen pals from Greece 

W styczniu wysłaliśmy kolejną paczkę do naszych przyjaciół z Grecji. 

Tym razem napisaliśmy o porach roku i pogodzie w Polsce. Były to 

krótkie opisy, a nawet wierszyki w języku angielskim. Całości 

dopełniały obrazki, także świąt charakterystycznych dla 

poszczególnych miesięcy. Postanowiliśmy również zrobić dla 

naszych kolegów maskotki symbolizujące lato, wiosnę i zimę. 

Okazało się, że bardzo im się spodobały i nazwali je Bolek, Lolek 

oraz Pingu, z racji tego, że jest to pingwin. Przysłali nam nawet 

zdjęcia naszych maskotek w ich klasie podczas lekcji języka 

angielskiego. 

Teraz czekamy na następną paczkę z Grecji. Mamy nadzieję, że 

znajdziemy w niej coś jeszcze oprócz listów (może maskotkę – 

symbol Grecji). Kolejnymi projektami, które zamierzamy 

przygotować będą prace o naszym kraju, kuchni, zwyczajach oraz 

o naszym mieście. Planujemy także opracowanie prezentacji 

multimedialnej oraz książki zawierającej najistotniejsze elementy 

polskiej kultury, oczywiście w języku angielskim. Praca nad tym 

projektem będzie nie tylko pouczająca, lecz przyniesie nam wiele 

radości.  
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Time for games and quizzes 

 

1. What season is it? 

 windy, leaves on the ground…………… 

 making a snowman.................... 

 green leaves, blooming plants............ 

 yellow sand, warm water in the sea........ 

 wet, puddles ................. 

 chestnuts................. 

 

2. Put the words from the box into two categories positive or 

negative: 

Positive........................ 

Negative......................... 

 

 

 

3. Name the items in the picture: 

 

 

 

 

 

 

 

 

beloved,  angry,  excited,  jealous,  cheerful,  worried,   

satisfied,  sad,   afraid,   glad,   frightened,   interested,  

bored,   clever ,  polite,   stubborn,   lazy,  hard-working 

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

oraz dopiskiem „Seasons”. Odpowiedzi przynieś do sali nr 33 

w terminie do 14.03.2015r.  Spośród wszystkich poprawnych rozwiązań 

rozlosujemy 3 nagrody. 

Klub Młodych Anglistów 

 


