Strange British Customs
Dziwne Brytyjskie Zwyczaje
Zadanie:
Uczniowie najpierw oglądają zdjęcia i zastanawiają się gdzie, kiedy i w jakim
celu odbywają się te „sporty”. Następnie czytają teksty opisujące zwyczaje i
dopasowują poprawne opisy do obrazków.
Nurkowanie na bagnach
Nurkowanie na bagnach rozpoczęło się w 1976 roku w pobliżu Llanwrtyd
Wells w Walii. Zaczęło się, gdy dwóch mieszkańców rozmawiało o pływaniu w
ciemnej, brudnej wodzie. Zasady nurkowania na bagnach są następujące:
1. Ukończenie "dwóch kolejnych długości wypełnionego wodą rowu w
możliwie najkrótszym czasie".
2. Zawodnikom nie wolno używać tradycyjnych technik pływania; zamiast
tego muszą polegać na mocy z ich płetw z .
3. Nurkowie z bagien muszą również trzymać usta i nos poniżej mętnej
wody, stąd element "nurkowania z rurką".

Mistrzostwa Świata w Nurkowaniu w Bagnie, po raz pierwszy
zorganizowano w 1985 roku, odbywają się co roku w sierpniu (są dniem wolnym
od pracy) na gęstym torfowisku Waen Rhydd, niedaleko Llanwrtyd Wells.
Obecnie przyciągają ponad 200 uczestników każdego roku. Andrew Holmes jest
rekordzistą świata z czasem 84 sekund.

Odbywają się wtedy również inne imprezy związane z nurkowaniem na bagnach,
w szczególności w Walii (ale także w Australii, na wyspie Irlandii iw Szwecji, w
tym związane z nurkowaniem na bagnach górskich rowerów (gdzie zawodnicy
muszą jeździć przez torfowisko na specjalnie przygotowanych rowerach
górskich), a także w triathlonie do nurkowania w bagnie.
Nurkowanie z rurką w bagnie nie jest traktowane zbyt poważnie, a zawodnicy na
mistrzostwach dobrze się bawią i z humorem zakładają kostiumy z fantazyjnymi
strojami (lub ich brak:), a wpływy z corocznej imprezy przekazywane są na rzecz
wybranej organizacji charytatywnej.

Rzucanie patyków z mostu do wody
Gra to po raz pierwszy została wspomniana w książce Chatka Kubusia
Puchatka A. A. Milne. Jest to prosta gra, w którą można grać na dowolnym
pomoście nad bieżącą wodą; każdy gracz upuszcza kij po górnej stronie mostu, a
ten, którego kij po raz pierwszy pojawia się po dolnej stronie, jest zwycięzcą.
Coroczne Mistrzostwa Świata w Poohsticks odbywają się w Day's Lock nad
Tamizą w Wielkiej Brytanii od 1984 roku.

Toczenie sera z góry.
Jest to coroczne wydarzenie odbywające się w Spring Bank Holiday w Cooper's
Hill, niedaleko Gloucester w regionie Cotswolds w Anglii. Tradycyjne dla ludzi
mieszkających w lokalnej wiosce Brockworth, ale teraz biorą w nim udział ludzie
z całego świata. Impreza bierze swoją nazwę od wzgórza, na którym odbywa się
ta impreza.
Ze szczytu wzgórza toczy się ser Double Gloucester, a zawodnicy ścigają się po
zboczu wzgórza. Pierwsza osoba na linii mety na dole wzgórza wygrywa ser.

Teoretycznie konkurenci zamierzają złapać ser, jednak ma on około jednej
sekundy przewagi i może osiągnąć prędkość do 70 mph (112 km / h),
wystarczającą do przewrócenia i zranienia widza. Ta impreza odbywa się w
Święto Wiosny. Istnieją historyczne dwa możliwe początki ceremonii.
Mówi się, że pierwszy wyewoluował z wymogu utrzymania praw do wypasu na
wspólnym polu. Druga propozycja to pogańskie początki zwyczaju toczenia
przedmiotów w dół. Uważa się, że wiązki płonącego chrustu były kiedyś
zrolowane ze wzgórza, by uczcić narodziny Nowego Roku po zimie. Związane z
tym zwyczajem jest kruszenie bułeczek, herbatników i słodyczy na szczycie
wzgórza przez Mistrza Ceremonii. Mówi się, że jest to rytuał płodności, aby
wspomóc owocne żniwa. Od piętnastego wieku ser jest zrzucany w dół wzgórza,
a kobiety, mężczyźni, dziewczęta i chłopcy rywalizują o niego w różnych
wyścigach.
Każdego roku impreza staje się coraz bardziej popularna wśród zawodników z
całego świata, którzy rywalizują lub po prostu oglądają. W 1993 r. Piętnaście osób
odniosło rany, cztery poważnie, goniąc w ser.

Guy Fawkes, Noc ognisk
Jest wyjątkowo brytyjskim festiwalem upamiętniającym odkrycie próby
wysadzenia króla i rządu 5 listopada 1605 r. Guy Fawkes był angielskim
katolikiem i członkiem grupy, która sprzeciwiała się rządom szkockiego króla,
który nie mógł swobodnie praktykować swojej religii. Chociaż brytyjskie święto
narodowe Bonfire Night jest głęboko zakorzenioną tradycją, wyróżnia się
publicznymi i prywatnymi pokazami sztucznych ogni i ogromnymi ogniskami w
całej Wielkiej Brytanii.

Guy Fawkes lub Noc Ogniska
Jest wyjątkowo brytyjskim festiwalem upamiętniającym odkrycie próby
wysadzenia króla i rządu 5 listopada 1605 r. Guy Fawkes był angielskim
katolikiem i członkiem grupy, którzy sprzeciwiali się rządzeniu szkocki król,
który nie mógł swobodnie praktykować swojej religii. Chociaż brytyjskie święto
narodowe Bonfire Night jest głęboko zakorzenioną tradycją, wyróżnia się
publicznymi i prywatnymi pokazami sztucznych ogni i ogromnymi ogniskami
publicznymi w całej Wielkiej Brytanii.

The Haxey Hood
Nikt nie jest pewien, jak zaczęła się tradycja Haxey Hooda, ale dzieje się
to między mieszkańcami Haxey i Westwoodside w hrabstwie North Lincolns
przez co najmniej 700 lat. Histori mówi, że jedna z Lady de Mowbray zgubiła
swój jedwabny kaptur (lub kapelusz) pod wpływem porywistego wiatru, pobiegli
po niego liczni dzielni mieszkańcy. W dowód wdzięczności za przygodę,
zorganizowała ona uroczystość i dała wszystkim uczestnikom kawałek ziemi.
Brzmi jak dużo zamieszania o kapelusz ale taka uroczystość ma miejsce.

Przesilenie letnie w Stonehenge
Letnie przesilenie w Stonehenge to prawdziwie magiczny czas,. Jest to
wydarzenie ad hoc, która łączy angielskie plemiona New Age (neo-druidzi,
neopoganie, wiccanowie) ze zwykłymi rodzinami, zwiedzającymi i osobami
imprezującymi. Jest to pokrewne duchowe doświadczenie. Każdy, kto był
świadkiem, gdy niebo zaczyna się rozjaśniać, może to potwierdzić. Atmosfera jest
spokojna i szczęśliwa. Zwykle jest tam muzyka improwizowana, dzielenie się

piknikami i tym podobne, a jeśli jesteś w Wielkiej Brytanii w czasie przesilenia
letniego, jest to wspaniały sposób na zobaczenie Stonehenge.
Taniec Morris
Jest to forma angielskiego tańca ludowego, któremu zazwyczaj towarzyszy
muzyka. Opiera się na rytmicznym kroczeniu i wykonywaniu choreograficznych
figur przez grupę tancerzy, zwykle noszących dzwoneczki na łydkach. Narzędzia
takie jak kije, miecze i chusteczki mogą być również używane przez tancerzy. W
niewielkiej liczbie tańców dla jednego lub dwóch mężczyzn, kroki są
wykonywane w pobliżu i nad parą glinianych rur tytoniowych ułożonych jedna
na drugiej na podłodze.
Tradycyjny Taniec Morrisa można datować się na koniec XV wieku, a
późnego wiosennego wykonania podejmują się wiejscy chłopi. Obecnie istnieje
sześć dominujących stylów w zależności od tego skąd pochodzą tancerze.

Bolving
To jest konkurs, aby dowiedzieć się, kto może najlepiej udawać głos
jelenia. Zawodnicy starają się pozyskać prawdziwego żywego jelenia, aby
odpowiedzieć na jego wołanie przez dzikie torfowiska. Jelenie były celem
polowań w Europie od wielu tysięcy lat ze względu na żywność i dlatego, że
niszczyły uprawy rolnikom. Jelenie mają bardzo dobry węch i słuch, więc
podchodzenie do jelenia jest trudnym zadaniem, a odnalezienie tego zwierzęcia
nie jest łatwe. Jednak w okresie godowym jelenie są szczególnie łatwe do
zlokalizowania ze względu na ich głośne ryczenie (seria głębokich gardłowych
dźwięków z jednego oddechu, które można powtarzać wiele razy) i ich zwyczaj
trzymania się swoich rewirów. Ponadto każdy jeleń, słysząc hałas innego samca,
przyjdzie z nim konkurować. Jeśli potrafisz wystarczająco dobrze naśladować

dźwięk, to jeleń przyjdzie do ciebie, a nie na odwrót. To zawsze był tradycyjny
sposób polowania na jelenie w całej Europie.
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