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Wielka Brytania dzisiaj
Brytyjski rok kalendarzowy.
Lekcja kulturowa. Rozumienie tekstu czytanego. Na początku stycznia można omówić z uczniami
święta i obyczaje panujące w Polsce a następnie porównać je z poniższymi świętami i obyczajami
brytyjskimi. Poszukać podobieństw i różnic. Jest to okazja do wytłumaczenia uczniom niektórych
typowych uroczystości, o których uczniowie słyszeli w mediach ale nie rozumieją o co w nich
chodzi.
Styczeń
Sprzedaż w styczniu: Natychmiast po świętach Bożego Narodzenia sklepy i domy towarowe sprzedają
wiele swoich starych zapasów po obniżonych cenach. Najlepsze okazje można zdobyć o tej porze
roku.
Burns Night: to święto poezji szkockiego poety Roberta Burnsa. Odbywająca się 25 stycznia, w dniu
urodzin Burnsa, kolacja obejmuje zazwyczaj haggis (tradycyjne szkockie danie), szkocką whisky i
recitale poezji Burnsa.
Luty
St Valentine's Day: możesz wysłać kartę walentynkową, aby powiedzieć o uczuciu komuś, kogo
kochasz. Mężowie i żony, chłopaki i dziewczyny wysyłają sobie karty, wymieniają się prezentami lub
mogą wyjść na romantyczną kolację. Wiele osób wysyła anonimowo karty do kogoś, kogo kochają!
Crufts: hodowcy psów z całego świata zapraszają swoich czworonożnych przyjaciół do wzięcia udziału
w tym programie w Earl's Court w Londynie. Są nagrody dla większości ras, ale najbardziej pożądaną
nagrodą jest najlepszy pies na wystawie - The Crufts Supreme Champion.
Marzec
Dzień św. Dawida: dzień patrona Walii świętowany 1 marca, a wielu Walijczyków nosi w ubraniach
przypięte pory i żonkile.
Dzień Świętego Patryka: 17 marca Irlandczycy świętują patrona, często z kuflem Guinnessa!
Pancake Day: w dzień Srody Popielcowej wielu ludzi je tego dnia naleśniki. W Środę Popielcową,
następnego dnia, zaczyna się Wielki Post i ludzie często poszczą i jedzą takie przysmaki następne 40
dni do Wielkanocy. Niektóre miasta mają swoje oryginalne naleśniki. W Wielkiej Brytanii jemy nasze
naleśniki z cytryną i cukrem.

kwiecień
Wielkanoc: w Wielki Piątek wiele osób spożywa gorące maślane bułeczki. W Niedzielę Wielkanocną,
dzieci otrzymują czekoladowe jajka. Szkoły mają dwutygodniowy urlop i są dwa dni wolne od pracy
dla pracowników.
Maraton londyński: to jeden z największych maratonów na świecie. Każdego roku około 30 000 osób
bierze w nim udział a kończy około i 25 000osób ! Większość ludzi bierze udział w zbieraniu pieniędzy
na cele charytatywne. Trasa prowadzi z Greenwich do Westminster, przez Docklands i Tower of
London.
Maj
Dzień 1 maja: pierwszego dnia miesiąca odbywa się wiele różnych uroczystości w całym kraju.
Mieszkańcy Oksfordu witają świt podczas słuchania chóru z Magdalen College Boys School. Na wsi iw
wielu szkołach podstawowych dzieci tańczą wokół majowego słupa/dekoracji, a niektóre wioski
wybierają majową królową. Wszystkie te uroczystości mają powitać wiosnę.
Finał Pucharu Związku Piłki Nożnej: To największy dzień w brytyjskim kalendarzu piłkarskim. Dwie
najlepsze Angielskie drużyny grają w Pucharze F.A. Szkocja ma swój finał pucharu.
czerwiec
Trooping of the Color: druga sobota czerwca to oficjalne urodziny królowej (jej prawdziwe urodziny
przypadają na 21 kwietnia). Ponad 1400 oficerów jest na paradzie, 200 koni i ponad 400 muzyków z
dziesięciu zespołów wojskowych. Trasa parady rozciąga się od Pałacu Buckingham wzdłuż The Mall
do Horse Guards Parade, Whitehall i z powrotem. To imponujący i widowiskowy pokaz.
Wimbledon Tennis Championships: Ten dwutygodniowy festiwal gości najlepszych tenisistów na
świecie. Wimbledon to jedyny duży turniej rozgrywany na trawie. Mistrzostwa odbywają się w klubie
tenisowym i krykietowym All England Lawn na Wimbledonie w południowo-zachodnim Londynie.
Derby / Royal Ascot: The Derby to jeden z największych wyścigów konnych w roku. Później w
miesiącu odbywa się czterodniowe spotkanie w Ascot pod Windsor. Królowa jeździ tam z jej
pobliskiego domu na zamku Windsor. Trzeci dzień wyścigów potocznie nazywany jest "Ladies Day" i
jest najbardziej znany ze świetnej ekspozycji interesujących kapeluszy!

lipiec
Krykiet: sezon krykieta jest w lecie. Mecze testowe rozgrywane są między drużyną Anglii a
zagranicznymi drużynami takimi jak Australia, Indie i Indie Zachodnie. Mecz testowy trwa do pięciu
dni.
St Swithin's day: mówi się, że jeśli będzie padać 15 lipca, będzie padać przez następne 40 dni.
Ponieważ często pogoda jest tego dnia tak kiepska, ta legenda wydaje się być prawdą.
sierpień
The Proms: Jest to popularna seria koncertów muzyki klasycznej, która trwa siedem tygodni.
Większość koncertów odbywa się w Royal Albert Hall w Londynie.
The Edinburgh Festival: to międzynarodowy festiwal, który rozpoczął się w 1947 roku. Muzycy,
aktorzy, pisarze, artyści, komiksy i filmowcy przyjeżdżają do Edynburga z całego świata.

Wakacje/ urlopy : pod koniec sierpnia wielu ludzi wyjeżdża na długi weekend. Jest to najbardziej
ruchliwy weekend na drogach, a ludzie często tkwią w korkach.
wrzesień
Iluminacje w Blackpool: każdego roku 16 milionów odwiedzających, w tym wczasowiczów,
wycieczkowiczów i uczestników konferencji, udaje się do ośrodka wypoczynkowego w Blackpool na
północno-zachodnim wybrzeżu Anglii. Po zakończeniu sezonu letniego zaczynają się iluminacje. Przez
dwa miesiące, od 1 września, promenada i wieża w Blackpool mają podświetlane wyświetlacze w
nocy. To jest mini Vegas!
Święto plonów: jesienią odbywają się święta plonów. Kościoły są ozdobione owocami, warzywami i
kwiatami, które ludzie przynoszą. Tradycyjnie odbywało się święto plonów, aby podziękować za
dobre zbiory.
październik
Halloween: Wieczór 31 października to Halloween, które ma miejsce przed dniem Wszystkich
Świętych. Festiwal rozpoczął się w czasach przedchrześcijańskich. Ludzie wierzyli, że w Halloween
dusze zmarłych powracają do miejsc, w których kiedyś żyły. Dzieci ubierają się i robią latarnie z dyń.
Niektórzy ludzie podążają za Amerykańskim zwyczajem "trick or treat". Pukają do drzwi i pytają
"Cukierek albo psikus?" Jeśli dasz im pieniądze lub słodycze (poczęstunek), odejdą. W przeciwnym
razie zrobią Tobie "sztuczkę".
listopad
Noc Guaya Fawkesa / Noc Ogniska: 5 listopada 1605 roku Guy Fawkes planował zabić króla Anglii
wysadzając budynki parlamentu. Został odkryty i powieszony. Co roku 5 listopada ludzie mają
fajerwerki i robią modele Guy Fawkesa i spalają je w ognisku.
grudzień
Choinka: co roku, 6 grudnia, mieszkańcy Norwegii wydają choinkę ludowi Wielkiej Brytanii. Tak im
dziękuję za pomoc w czasie II wojny światowej. Drzewo stoi na Trafalgar Square w Londynie.
Święta Bożego Narodzenia: największe święto w roku dla wielu osób w Wielkiej Brytanii.
Najważniejszym dniem świąt Bożego Narodzenia jest 25 grudnia. Dzieci zwykle budzą się wcześnie,
aby znaleźć skarpety lub poszewki na poduszki z małymi prezentami (dostarczone przez Świętego
Mikołaja podczas snu). Większe prezenty, w tym prezenty rodzinne, są rozmieszczone wokół
ozdobnej choinki i są otwierane, gdy wszyscy są razem. Tradycyjna świąteczna kolacja obejmuje
indyka i świąteczny pudding, a o 15.00 Królowa przemawia do narodu w przemowie Królowej.

