
 

 

 

 

Useful English phrases 

Everybody knows that when you go abroad you need some useful 

expressions, e.g. to buy a souvenir, a ticket to the museum, to ask 

about the price or simply to talk about the weather. Here you can 

find a handful of phrases used in popular places. You should 

remember them as the summer is coming. Maybe they will be 

perfect depending of course on the situation. 

At a restaurant: 

 Can I have a menu, please? 

 Can I have the bill, please? 

 How much is this drink? 

 Can I pay by credit card? 

 Do you have.....? 

 What is the Dish of the Day? 

 

At a souvenir shop: 

 Can I have this guidebook, please? 

 Do you have this guidebook in Polish? 

 Can I try this T-shirt on, please? 

 How much does it cost? 

At a train station: 

 Is it a direct train? 

 Do I have to change? 

 Two tickets to......., please. 

 Which platform does it leave 

from? 

 What time does it leave? 

 Is it running late? 

 



 

Our pen pals from Greece 

W kwietniu otrzymaliśmy paczkę z listami z Grecji. Tym 

razem nasi przyjaciele napisali o tradycyjnych sportach 

w ich kraju i o swojej szkole. Przysłali nam również 

życzenia świąteczne. Listy te zawsze nas cieszą, ponieważ 

dzisiaj mało kto je wysyła. Bardzo lubimy na nie czekać, 

otwierać paczki, a potem pisać i ozdabiać nasze listy. 

Tym razem napisaliśmy o naszych zainteresowaniach, 

naszej szkole oraz o tym jak wygląda nasza codzienność – 

lekcje, zajęcia dodatkowe, co robimy po szkole i w jaki 

sposób spędzamy nasz wolny czas. Mamy nadzieję, że to 

ich zainteresuje. 

Ostatni projekt jaki przygotujemy będzie związany 

z naszymi planami na wakacje i ciekawymi miejscami, 

które warto zobaczyć w naszym kraju. Planujemy również 

spotkanie na Skypie. Mamy nadzieję, że nam się to uda. 

Wreszcie będziemy mieli okazję porozmawiać ‘face to 

face’.  

  



Jak się wita wiosnę na świecie? 

Święta powitania wiosny mają wieloletnią tradycję 

na całym świecie. Pierwszy dzień wiosny to nie tylko 

nadejście ciepłych dni i pożegnanie zimy. Nie wszędzie 

jednak święto wiosny obchodzi się 21 marca, niektórzy 

świętują już w lutym wraz pojawieniem się pierwszych 

przebiśniegów, inni czekają aż do maja. 

            Serbia (6 maja). Paparuda to wiosenny zwyczaj 

rytualnego wywoływania deszczu, obchodzony w Rumunii 

oraz krajach zamieszkałych przez Słowian południowych, 

m. in. W Serbii i Macedonii. Wiąże się on z procesjami 

barwnych korowodów dziewcząt i chłopców przez wieś 

lub miasteczko, połączonymi ze śpiewaniem piosenek 

i oblewaniem uczestników wodą. 

Szwecja. W czasie święta wiosny ludzie zbierają się 

wokół wielkich ognisk, śpiewają wiosenne piosenki 

i rzadko przerywają je przemówieniami. 

Szwajcaria. (3. poniedziałek kwietnia) Wiosenny  

Festiwal Sechseläuten odbywa się – o ile nie koliduje to 

z Wielkim Tygodniem – co roku w trzeci poniedziałek 

kwietnia. Feeria barw i dźwięków muzyki, wielotysięczne 

pochody w historycznych strojach, palenie bałwanka na 

stosie oraz inne imprezy towarzyszące pożegnaniu zimy 

w największym szwajcarskim mieście – Zurychu (Zürich) – 

sięgają tradycji średniowiecza. 

Litwa.  (8 marca): Kaziukas. Festiwal poświęcony 

przyjściu wiosny to „nieuczesana” radość. Symbolem 

Kaziukasa są kwiaty. Głównym atrybutem jest kaziuka – 

utworzony z suchych zeszłorocznych kwiatów, różnych 

aromatycznych traw i kłosów bukiet. Innym symbolem 

jest gliniany dzwonek, którego dźwięk rozbrzmiewa 

niemal na każdym kroku. Słychać także dziesiątki innych 

muzycznych narzędzi, na których grają setki muzyków. 

Japonia. Święto wiosny obchodzi się 3 i 4 lutego. 

Mężczyźni odpędzają demony, rzucając w nie ziarnami. 

Wykrzykują również zaklęcia. Zbierają te ziarenka i jedzą 

tyle, ile mają lat.  

W Chinach święto to obchodzi się na przełomie 

stycznia – lutego. Na drzwiach wiesza się „chun dao”, 

a wokół witryn przykleja się pasy czerwonego papieru, 

które mają przyciągać powodzenie i szczęście.  



W Indiach święto wiosny obchodzi się w lutym  - 

marcu. W święto Holi ludzie polewają się barwioną wodą 

i posypują kolorowym proszkiem, zwanym gualal.   

W Hiszpanii w święto ognia (16 – 19 marca) ludzie 

tworzą wielkie kukły, nazywane fallami, odbywają z nimi 

parady. 

W Irlandii nadejście dnia św. Brygidy wiązało się 

z czasem płodności, owce zaczynały dawać mleko, słońce, 

świecąc coraz wyżej i mocniej, ogrzewało ziemię, która 

przygotowywała się do wydania nowych plonów. Św. 

Brygidę, która w celtyckiej mitologii utożsamiana była 

z młodą, pełną życia dziewczyną, wspomina się 

pierwszego dnia lutego, a więc wówczas, gdy jeszcze 

oznaki wiosny były niemal niezauważalne. 

Jednym zdaniem: co kraj, to inny obyczaj. 

opracowanie: uczestnicy zajęć koła 

polonistycznego klas V -  Oliwia Belt, Amelia Gdaniec, 

Zuzia Kałużna, Marta Terczyńska, Julia Wyczling, Jakub 

Biliński, Gracjan Róg 

 

Time for games and quizzes 

 
1. Order the words to make sentences 

 help/ can/ I/ you? 

 is/ what/ price/ the? 

 I/ have/ menu/ the/ can/ please? 

 is/ where/ train/ the/ station? 

 time/ what/ next/ the/ is/ train? 

 beg/ pardon/ you/ I. 

 

2. What will you say in these situations? 

 You are in a shop and you want to buy a guidebook. 

 You want to buy two tickets to the cinema for Harry 

Potter. 

 You don’t know what time it is. 

 You want to get to the museum but you don’t know 

the way. 

 You want to know where you can buy stamps. 

 You want to send the letter to Poland but you don’t 

know how much the stamp is. 

 

 

 

 

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

oraz dopiskiem „Spring”. Odpowiedzi przynieś do sali nr 33 w terminie 

do 29.05.2015r. Spośród wszystkich poprawnych rozwiązań 

rozlosujemy 3 nagrody. 

Klub Młodych Anglistów 

 


