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Dewiza: (fr.) Dieu et mon droit (Bóg i moje prawo) 

 Hymn: God save the Queen  (Boże chroń królową) 

Wielka Brytania jest monarchią parlamentarną z rządem odpowiedzialnym 

przed parlamentem. Stolicą państwa jest Londyn. Obecnym monarchą 

brytyjskim jest królowa Elżbieta II, która zasiadła na tronie w 1952 i została 

koronowana w 1953. Dzisiaj jej funkcje są głównie ceremonialne,  

a rzeczywiste rządy spoczywają w rękach premiera.  

Zgodnie z tradycją, każdego roku w dniu 8 czerwca obchodzone są 
urodziny królowej. Podczas tego święta odbywa się pokaz Straży Konnej 
(Trooping the Colour). Warto dodad, że w ciągu roku w Wielkiej Brytanii 
obchodzonych jest wiele świąt. 

Wielka Brytania jest bardzo scentralizowanym państwem, w którym Parlament Westminsterski zajmuje się 

większością spraw politycznych. W ostatnich latach jednak każdy z krajów, wchodzących w skład Wielkiej Brytanii 

poza Anglią, otrzymał własne organy rządowe, zajmujące się sprawami lokalnymi. 
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Wielka Brytania składa się z czterech części składowych (constituent parts). W skład Wielkiej Brytanii 

wchodzą: 

Jednostka Rodzaj Stolica Język urzędowy Język używany 

 Anglia królestwo Londyn  de facto angielski angielski, kornijski 

 Szkocja królestwo Edynburg angielski, gaelicki 

szkocki 

angielski, gaelicki szkocki 

i scots 

 Walia księstwo Cardiff  angielski, walijski angielski, walijski 

 Irlandia Północna prowincja Belfast  angielski, irlandzki angielski, irlandzki 

                                                                                                                         

Jednostki te z kolei dzielą się na własne jednostki administracyjne: 

  Anglia – 9 regionów, 83 jednostki administracyjne poziomu 

hrabstwa (hrabstwa metropolitalne, hrabstwa niemetropolitalne  

i unitary authorities) 

  Szkocja – 32 jednostki administracyjne (council areas)  

o statusie unitary authority 

  Walia – 22 jednostki administracyjne (hrabstwa, miasta 

 i county boroughs) o statusie unitary authority 

  Irlandia Północna – 26 dystryktów o statusie unitary authority 

 

_____________________________________________________________ 

Look at the most famous cities in the UK 

Wielka Brytania - miasta 
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                                      Oświata i nauka 

W Wielkiej Brytanii znajduje się duża liczba uniwersytetów, 

m.in.: University of Oxford, University of Cambridge, University 

College London, Imperial College, King's College. Wielka 

Brytania wydała wielu naukowców takich jak Isaac Newton, 

James Watt, Charles Darwin, Alexander Fleming i Graham Bell. 

Pod względem liczby otrzymanych nagród Nobla, 

Brytyjczycy są na drugim miejscu po obywatelach Stanów 

Zjednoczonych.  

                            Oxford 

Na terenie Wielkiej Brytanii, znajdują się polskie szkoły działające w soboty tzw. Szkoły Przedmiotów 

Ojczystych działające przez Polską Macierz Szkolną. 

____________________________________________________________________________________ 

Dinnertime! 

 Jedzenie w Wielkiej Brytanii dzieli się na 3 posiłki. Tradycyjne śniadanie 

składa się z: pomidorów, jajek, bekonu, kiełbasy i prażonego chleba. W 

niedzielę spożywa się najczęściej Roast dinner, w którego skład wchodzi: 

pieczone mięso, pieczone ziemniaki, warzywa i pudding Yorkshire. Każdego 

dnia o 17.00 odbywa się Tea Time, czyli rytuał picia herbaty (przeciętny 

Brytyjczyk wypija dziennie około 8 filiżanek herbaty). 

             

_________________________________________________________________________________________ 

                                              Tea is fascinating  

Określenia takie jak „five o’clock”, „afternoon tea” czy „tea 

time” są powszechnie znane, jeśli nie na całym świecie, to 

przynajmniej w całej Europie. Anglik jest tak bardzo kojarzony z 

herbatą wypijaną codziennie o 17.00, że nawet w literaturze czy 

filmach właśnie ten element kultury jest akcentowany szczególnie. 

Dziś, chociaż tradycja jest jeszcze kultywowana przez starsze 

pokolenie, a herbata nadal panuje niepodzielnie na wyspach, to 

obyczaje nieco się rozluźniły. 

 

    Brytyjczycy piją czarną herbatę głównie rano i z dodatkiem  
                                       odrobiny mleka. 
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Początki tradycji picia herbaty 

Za początki herbacianej kariery w Europie uważa się XVII wiek, kiedy to napój pojawił się za sprawą 

Holendrów na europejskich stołach. Wcześniej już kontakt z aromatycznymi listkami mieli Rosjanie, 

którzy podczas podboju Syberii rozwinęli handel z Chinami. Stamtąd właśnie pochodziły rodzime uprawy 

herbaty. Do Anglii herbata trafiła w 1658 za sprawą kupca Thomasa Garrawaya, ale tradycję codziennego 

popołudniowego jej picia przypisuje się siedemnastej księżnej Bedfordu Annie. Księżna miała tę 

niedoskonałość, że robiła się głodna około 16.00, a nie potrafiąc wytrzymać do kolacji podawanej z reguły 

późno, około 20.00, zlecała przynoszenie poczęstunku w postaci ciasta i herbaty. 

Oprawa 

Ta tradycja tak weszła jej w nawyk, ze zaczęła zapraszać na herbatkę swoich znajomych przekształcając 

picie napoju w tradycyjne spotkanie towarzyskie. Zwyczaj określany jako „afternoon tea” przyjął się  

w kręgach szlacheckich i był kultywowany przez wiele lat. Z czasem zaczęto go nawet traktować jak 

rytuał. Kobiety specjalnie na taki podwieczorek zakładały strojne suknie, ubierały rękawiczki i kapelusze. 

Spotkanie obowiązkowo odbywało się zawsze w najlepszym salonie w porze między godziną 16.00 

 a 17.00. Z czasem dodatki w postaci ciasta urozmaicono innymi wykwintnymi przekąskami, takimi jak 

małe kanapeczki czy owoce. Herbaty też nie pito byle jak. Podawano ja w specjalnych chińskich 

dzbankach nakrytych miękkimi futerałami, aby nie traciły ciepła. Nalewano do małych chińskich filiżanek 

z delikatnej porcelany. Picie herbaty jak wszystko wymagało odpowiedniej postawy i zachowania 

określonych zasad, które były w dobrym tonie. 

Rodzaje pitej herbaty 

Ilość herbaty wypijanej w Anglii jest duża. Każdy rodowity Anglik przeciętnie wypija 8 szklanek tego 

napoju dziennie. Co dziwniejsze, Anglicy piją herbatę wyłącznie w swoim kraju. Za granica skłaniają się 

raczej ku kawie. Wybierana herbata jest różna zależnie od pory dnia, w której się ją spożywa. W Anglii 

herbatkę pije się o różnych porach: o 11 rano, po obiedzie, po kolacji i potem znów o 11 wieczorem. Dzień 

zaczyna się „silnym” akcentem, czyli mocną, czarną herbatą, mająca za zadanie pobudzenie sił życiowych 

i „naładowanie” energią. Tradycyjne podwieczorki o 17-tej to spożywanie herbaty dla przyjemności, 

dlatego najpopularniejsze gatunki należą do klasy Earl Grey, czyli herbat zapachowych. Wieczorami 

często do łask wkracza zielona herbata, do której Anglicy długo nie mogli się przekonać. Herbatę podaje 

się w dużym imbryku. Do rozgrzanego, ale suchego czajniczka wsypuje się liście herbaty i zalewa 

wrzątkiem, przykrywa i czeka 5 minut. Po tym czasie można rozlać herbatę do filiżanek, ale najpierw 

należy wlać odrobinę mleka, potem herbatę, a na samym końcu dodać cukier. Anglik nigdy nie zrobi tego 

odwrotnie. 

Herbata dzisiaj 

Popołudniowe herbatki o piątej wychodzą już z mody, chociaż dla wielu rodzin jeszcze ten zwyczaj ma 

znaczenie, gdyż jest jedynym czasem wspólnym, kiedy wszyscy mogą się spotkać i porozmawiać. Z reguły 

takie spotkanie trwa kilkanaście minut i wówczas określane jest jako „Tea Time”, ale niekiedy tez może 

przeciągać się do ponad 2 godzin, a nawet zastępować kolację. Wtedy określa się je jako „ High Time”. 

Dziś w Anglii herbatę towarzysko pija się w herbaciarniach, określanych jako „Tea Rooms”. Można już 

takie spotkać w Polsce, urządzone najczęściej w klimacie starych, secesyjnych wnętrz, serwujące wiele 

różnych odmian herbaty. W Anglii herbaciarni są tysiące, między innymi we wszystkich hotelach. Do 

herbaty podaje się też ciasteczka. Każdy hotel posiada określony gatunek herbaty, w którym się 

specjalizuje. Znaczenia temu napojowi dodaje także coroczny konkurs na najlepszą herbaciarnię. 

 

 



Luksusowe marki samochodów produkowane w Wielkiej Brytanii 
 

Miłośnicy motoryzacji bez problemu potrafią wymienić marki samochodów produkowane w Wielkiej 

Brytanii. Natomiast ci, którzy nie są fanami motoryzacji mogą mieć z tym problem. Przypomnijmy sobie 

kilka znanych marek produkowanych właśnie w Wielkiej Brytanii. Być może dla niektórych będzie to 

niemałym zaskoczeniem.                                                                                                 Jaguar XKR 

 

Jaguar 

Przede wszystkim należy wspomnieć o marce Jaguar. Marka ta obecnie 

należy do indyjskiej firmy Tata Motors. Aktualnie siedziba spółki 

Jaguar Cars Ltd. Znajduje się w  Coventry, natomiast zakłady 

produkcyjne rozmieszczone są w  Wielkiej Brytanii, w takich miastach 

jak Birmingham, Halewood oraz również w Coventry. Spółka twórców 

Jaguara powstała w roku 1922. Początkowo nazywała się Swallow 

Sidecar Company, założył ją Sir William Lyons. Spółka ta w początkowym okresie swej działalności 

sprzedawała głównie wózki boczne do motocykli. Pięć lat później zadebiutowała w branży samochodowej 

projektem karoserii kabrioletu Austin Seven. W roku 1933 zmieniono nazwę spółki na SS Cars Ltd, 

natomiast już po wojnie nazwę zmieniono jeszcze raz. Z tego względu, że dawna kojarzyła się głównie z 

faszystowskimi oddziałami SS przyjęto nową nazwę – Jaguar Cars Ltd. W roku 1960 William Lyons kupił 

spółkę Daimler Motor Company, a rok później spółka zaprezentowała model symbolu epoki Jaguara E - 

type. W roku 1966 Jaguar połączył się z British Motor Corporation i stworzył British Motors Holdings. 

Jaguar został przejęty w roku 1989 przez spółkę Ford Motor Company. W roku 2008 firma Jaguar 

została sprzedana indyjskiemu gigantowi Tata Motors. 

Rolls – Royce 

Kolejnym brytyjskim synonimem luksusu jest marka Rolls – Royce.  Jej twórcami byli Charles Rolls 

 i Henry Royce w roku 1905. W roku 1931 Rolls – Royce przejął firmę Bentley. W latach 

siedemdziesiątych ubiegłego wieku firma podzieliła się na produkującą silniki lotnicze oraz na produkującą 

samochody. Rolls – Royce Motor Cars został kupiony przez grupę Volkswagen w roku 1998. Obecnie 

prawo do nazwy marki posiada koncern BMW. Podobnie jest też z resztą z inną brytyjską marką 

luksusowych samochodów obecnie należącą do koncernu Volkswagena.                               

Bentley 

Mowa tu o marce samochodów Bentley, produkowanych przez 

firmę Bentley Motors Limited. Założyciel przedsiębiorstwa 

Walter Owen Bentley stworzył w roku 1919 auto wyścigowe – 

Bentley 3 Litry. W roku 1931 Bentley Motors Limited również 

został kupiony, tym razem przez Rolls – Royce’a. Marka Bentley 

na polskim rynku pojawiła się w roku 2007.                                                                             

                                                                                                                             .       Bentley Brooklands 

Aston Martin 

Ostatnią z brytyjskich luksusowych marek samochodowych jest Aston Martin. Przedsiębiorstwo zostało 

założone w roku 1914 przez Lionela Martina i Roberta Bamforda. Ich pierwszy samochód powstał w roku 

1915. Do dnia dzisiejszego Aston Martin posiada status sportowego samochodu luksusowego i drogiego. 

Również w wersji coupe. 
 



               

 Some useful information about the UK 

                        Praktyczne informacje o Wielkiej Brytanii  

 

 Standardowe napięcie w gniazdkach w Anglii to 240 V AC, 50 Hz. Aby podłączyć urządzenie 

kupione na kontynencie do gniazdka w Wielkiej Brytanii potrzeba konwertera wtyczek, gdyż 

wejścia są tam trzy a nie dwu bolcowe. Takie urządzenie można kupić w sklepach zwanych 

poundland’ ami już za mniej niż 1 funta; 

 Poundland to sieć sklepów w których można kupić wiele niezbędnych artykułów chemicznych, 

spożywczych, dekoracyjnych, elektronicznych, papierniczych itd. , a wszystkie one kosztują funta. 

Można tam dostać m.in. papier toaletowy, szampony znanych marek (Palmolive, Elseve, Gliss Kur 

itd.), żele pod prysznic, szczoteczki do zębów, dlatego nie opłaca się przywozić podstawowych 

kosmetyków z Polski. Istnieją również sklepy lokalne podobne do Poundland’ów, ze względu na 

dostępny asortyment, w których rzeczy kosztują nawet poniżej funta; 

 Jeżeli chodzi o jazdę samochodem w Anglii obowiązuje ruch lewostronny. Ograniczenie 

prędkości dla wszystkich pojazdów w terenie zabudowanym to 30 mph (48 kmh), na zwykłej 

drodze – dla samochodów osobowych 60 mph (96 kmh); dla samochodów z przyczepami  

i autobusów 50 mph (81 kmh); na drodze dwupasmowej lub autostradzie – dla samochodów 

osobowych 70 mph (112 kmh), dla samochodów z przyczepami 60 mph (96 kmh); 

 Zwiedzając Londyn samochodem należy pamiętać o tzw. The Congestion Charge. Jest to opłata 

za wjazd do centralnego Londynu, gdzie znajdują się wszystkie główne atrakcje turystyczne, 

wynosząca 8 funtów za dzień. Raz zapłacona obowiązuje cały dzień i można na nią wyjeżdżać  

i wyjeżdżać tyle ile razy jest to potrzebne aż do czasu jej wyczerpania; 

 Sklepy w Wielkiej Brytanii otwarte są zazwyczaj od 9 do 17.30, dlatego jeżeli chcemy zrobić 

zakupy po tej godzinie musimy udać się do centrum handlowego jak Tesco czy Asda, które 

przeważnie znajdują się na obrzeżach miasta; 

 W UK obowiązuje całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych włączając w to puby, 

restauracje, kluby nocne itp. Za budynek publiczny uznawany jest obiekt mający trzy ściany i dach 

i przeznaczony do ogólnego użytku, a więc także np. przystanek autobusowy; 

 Piwo lane z kija w pubach sprzedaje się w pint’ach (wymawiane ‘pajnt’). 1 pint (‘pajnt’) to około 

0,5 litra można zamówić również 0,5 pint (‘haf-pajnt’) . 1 pint piwa kosztuje około 3 funtów.  

O piwo w barze prosimy mówiąc : ‘’pint of (carlsberg), please” (‘pajnt of karlsberg, plis’); 

 Z używaniem bankomatów w Anglii nie ma zazwyczaj żadnego problemu. Trzeba jednak być 

świadomym tego, że niektóre Polskie banki nadal pobierają wysokie opłaty manipulacyjne za 

wypłacanie pieniędzy. Aby uniknąć takiej sytuacji można płacić kartą w sklepach (nie ma wtedy 

opłaty) lub jeśli potrzebujemy gotówki dokonując zakupu w sklepie poprosić również o ‘cashback’. 

‘Cashback’ to usługa polegająca na tym, że dokonując zakupu w sklepie możemy poprosić kasjera 

o wydanie nam dodatkowo np. 10 funtów w gotówce. Wtedy to płacimy kartą za artykuły, które 

chcemy nabyć plus 10 funtów, które otrzymujemy w gotówce z kasy, a które zostaje dodane na 

paragonie jako kolejny produkt i w związku z tym opłata za ich wyjęcie nie jest pobierana; 

 Jeżeli podczas podróży do Wielkiej Brytanii bankomat zabierze naszą kartę nie mamy po co 

wybierać się do danego Brytyjskiego banku po jej zwrot gdyż karty z banków zagranicznych są 

natychmiastowo niszczone; 

 

 

 



In English 

Are you  
 Stress is a part of modern life, but the trick in coping with it is to reduce its negative effects. Stress doesn’t 

become a problem when we manage it well. The first step to doing this is to recognize where the stress is in your 

life. Then, when you feel stress handle it properly. 

So, what does stress feel like? Here’s a simple test. Ask yourself these questions: Do you always feel that you have a 

million things going on? Do you think that you are a person with a lot of nervous energy? Do you blame certain 

situations or other people when you feel frustrated? Your answers will reveal all. 

You don’t need to put your hand in the fire to know it’s hot, right? So stay away 

from stressful situations. Here’s an example: Let’s say traffic and shopping make 

you stressed. Then all you have to do is change route or means of transport and do 

your shopping online. Simple, isn’t it? In the same way, if you don’t like talking 

about certain topics because they make you feel stressed then don’t get pulled into 

these kinds of conversations.  Change your  attitude. Decide on which things you 

can drop from your ‘to do’ list so you can avoid feeling like you have too much on 

your plate. 

You can’t avoid some sources of stress. Being positive can take the stress out of many situations. Next time you’re 

stuck in a traffic jam, don’t think of it as your worst nightmare. Instead, think of it as a chance to listen to your 

favourite radio station or plan your evening’s activities. It’s a simple fact of life that there are some things you can’t 

change. But don’t forget, even though you can’t control other people’s behavior, you can control how you react to 

it. 

A word of warning to the wise –don’t  get into bad habits to cope with stress. It may seem like a good idea to relax 

by eating lots of your favourite foods, spending a lot of time online, lying in bed, or sitting in front of the TV. But 

these activities are harmful. Over time you will see how to much of a good thing can be bad for you. 

So, next time you feel stressed out try something different. Go for a walk and enjoy nature. Call a friend and have a 

nice chat. Better still, do something physical like gardening or working out at the gym. Playing with a pet is also a 

great way to relax as is reading a book, listening to relaxing music, or watching a funny film. Just keep this in mind- 

a healthy lifestyle with a varied diet, regular exercise and enough sleep can help you handle anything. 

  What Can You Do About EXAM STRESS? 

1. Exam stress is normal, but it can sometimes get out of control and make you unwell. What 

can you do, then, to reduce stress and study for success? 

2. To begin with, it’s important to make a study timetable and stick to it. As a result, you will feel more 

organized and confident that you have time to prepare well for your exams. 

3. Another helpful suggestion is to study with a friend. Some people might find this useful as they can discuss 

any problems that come up. 

4. All in all, I think exam stress can be a major problem. However, if you are organized and healthy and get 

help from others, exam stress will never be a problem for you again. 

 



Just for a laugh 

                          

 
____________________________________________________________________________________________ 

 

                                  

                  



 

Language TIP! 

 

Origins of the English names for days of the week 

Poniedziałek, czyli po niedzieli, środa, bo w środku tygodnia, piątek, bo piąty dzień tygodnia. Pochodzenie 

nazw dni tygodnia wydaje się być dość proste. A jak jest z językiem angielskim? 

 

Monday: Pierwszy dzień tygodnia wziął swoją nazwę ze staroangielskiego. Słowo w obecnym brzmieniu 

ukształtowało się w XII wieku. Wcześniej poniedziałek był określany monedæi. Funkcjonowało również 

znacznie wcześniej mōnandæg i mōndæg. Podobnie brzmiące określenia występowały w językach 

fryzyjskim, wysoko- i niskoniemieckim. Germański źródłosłów nawiązuje do łacińskiego lunaes dies czyli 

„dnia księżyca” (moon day). 

Tuesday: Wtorek w staroangielskim brzmiał Tiwes dæg, gdzie Tiwes było odniesieniem do nordyckiego 

boga Tyra, boga wojny, odpowiednika rzymskiego Marsa, który był „patronem” drugiego dnia tygodnia. 

Co ciekawe w części języków, głównie romańskich,  ten „patronat” nadal obowiązuje, stąd francuskie 

mardi, hiszpańskie martes, włoskie martedì, katalońskie dimarts czy rumuńskie marţi. 

Wednesday: Tu kolejne odwołanie do staroangielskich bogów. Niegdyś środa określana była Wēdnes dæg 

na cześć boga Wodana, którego wyznawali do VII w n.e. anglosascy mieszkańcy wyspy. W językach 

romańskich ten dzień był dniem Merkurego (fr. mercredi, it. miercoles, hi. miercuri). 

 

Thursday: Patron tego dnia był najpotężniejszym bogiem nordyckim, władcą piorunów, Thorem. 

 W staroangielskim na czwartek mówiono Þunresdæg. Sama nazwa pioruna (thunder) wywodzi się od 

imiona tego boga osadzonego w centrum nordyckiego panteonu. Sam Thor był pogromcą gigantów 

 i synem samego Odyna. Odpowiednio, w ręzykach romańskich nad we czwartki oddawano cześć 

Jupiterowi, również władcy piorunów (fr. jeudi, hi. jueves, wł. giovedi). 

Friday: Piątek jest jedynym dniem tygodnia którego angielska nazwa pochodzi od kobiety. Konkretnie 

bogini Frige, narzeczonej Odyna. Była ona nordycką patronką ogniska domowego. W językach w 

rzymskim kręgu kulturowym piątek nosi imie Wenus (fr. vendredi, wł. venerdi). Wyjątkiem jest 

portugalski, gdzie piątek jest piątym dniem tygodnia liturgicznego. 

Saturday: Sobota porzuca mitologię nordycką i skłania się ku rzymskiej. Nazwa pochodzi z II wieku n.e. i 

wzięła się od imienia rzymskiego boga rolnictwa Saturna, który miał rządzić światem przez pierwszą 

godzinę soboty. Jest to jedyny dzień tygodnia w języku angielskim pochodzący od boga z rzymskiego 

panteonu.  

 

Sunday: Poniedziałek jest dniem księżyca, niedziela zaś dniem słońca. Ukształtowała się w połowie XIII 

w n.e. ze słowa sunedai, które z kolei pochodzi ze staroangielskiego Sunnandæg (oznaczającego dokładnie 

„dzień słońca”).  

 

 

                                    



       The Names of the Days of the Week 

Old English English 

Sunnandaeg Sunday 

Monandaeg Monday 

Tiwesdaeg Tuesday 

Wodnesdaeg Wednesday 

Thunresdaeg Thursday 

Frigedaeg Friday 

Saeternesdaeg Saturday 

 

NOTE:  

The seven-day week originated in ancient Mesopotamia and became part of the Roman calendar in A.D. 

321. The names of the days are based on the seven celestial bodies (the Sun, the Moon, Mars, Mercury, 

Jupiter, Venus, and Saturn), believed at that time to revolve around Earth and influence its events. Most of 

Western Europe adopted the Roman nomenclature. The Germanic languages substituted Germanic 

equivalents for the names of four of the Roman gods: Tiw, the god of war, replaced Mars; Woden, the god 

of wisdom, replaced Mercury; Thor, the god of thunder, replaced Jupiter; and Frigg, the goddess of love, 

replaced Venus. 

 

CELEBRATIONS 
 

 

 

What is Name Day? 

It is an old European tradition. Every day of the year is someone's Name Day. People all across Europe 

have been celebrating their first names for centuries in the same way you celebrate your birthday. 

Why should you celebrate?  

Just ask yourself this simple question: How many people know your first 

name? 

Can you imagine this group of people coming over once a year to 

shower you with gifts and throw you the best party you have ever 

encountered? All in celebration of your Name Day. 

In effect, it is like having a second birthday. And yes, nobody will ask 

you about your age! 

 

 



Where is Name Day celebrated? 

Europeans not only have birthdays, but Name Day as well. Birthdays are usually celebrated just in 

immediate family. Name Days, however are widely known and celebrated. 

Each first name is assigned to one day of the calendar, based on religious traditions, historical events, 

birthday of a famous person who had the same first name, or on other facts. 

For example, the church feast of Saint Michael is held on September 29th, and as a result the Name Day for 

Michael is on September 29th. In some countries (Greece) Name day is more important than birthday. Gifts 

include flowers, chocolate, bottle of good wine etc. 

Name days are commonly celebrated in Bulgaria, the Czech Republic, Finland, 

Greece, Cyprus, Hungary, Latvia, Poland, Russia, Sweden, Spain and Latin 

America. Because "Nicholas," and its variants, is a popular name, many name 

day celebrations are on St. Nicholas Day. If a family member has a "Nicholas" 

name, it is special to include a name day celebration as part of a St. Nicholas Day 

observance. 

 

Popular names in the UK 

a) girls’ names: Lily, Emily, Isabella, Sophia, Isabelle, Sophie, Olivia, Ava, Chloe, Isla, Amelia, 

Jessica, Grace, Evie, Charlotte; 

b) boys’ names: Olivier, Jack, Harry, Charlie, James, Joshua, Alfie, Thomas, Jacob, Ethan, Noah, 

Daniel, George, William, Samuel; 

             Birthday Celebrations from England 
 

 In England there are cakes known as Fortune Telling Cakes which are made for the birthday. 

 Certain symbolic objects are mixed into the birthday cake as it is being prepared. 

 If your piece of cake has a coin in it, then you will be rich. 

 Also, when it’s your birthday your friends give you the "bumps" they lift you in the air by your 

hands and feet and raise you up and down to the floor, one for each year then one for luck, two for 

luck and three for the old man's coconut! 

 Sending birthday cards is a custom that began in England about 100 years ago. Today, millions of 

cards are sent around the world each year to wish family and friends a happy birthday. 

 Being given the key to the house is still considered an important sign of coming of age in England. 

This takes place when someone turns the age of twenty-one. The young man who was given the key 

to the house is said to be given permission to come and go as he pleases and to stay out as late he 

liked. 
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Nobody understands the language that they use when they talk to other computers. 

They never tell you what is wrong; and if you don’t know, you’re in trouble. 

They remember your smallest mistakes forever. 

 

 

They know a lot of things but they are very stupid. 

After you get one for yourself, you soon see a better one. 

They like to go fast but they always crash. 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

Why study? 

The more I study, the more I know. 

The more I know, the more I forget. 

The more I forget, the less I know. 

So why study? 

 

          

         ‘If a thing is worth doing, 

            It is worth doing well.’ 

                                             (Traditional) 

 

 



    Get               in English!      Do the exercises! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


