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dzieñ Bo¿ego Narodzenia Christmas Day
26 XII (Anglia) Boxing Day
Weso³ych �wi¹t (Bo¿ego Narodzenia)! Merry Christmas!

sylwester (31 grudnia) New Year�s Eve

imieniny name day
urodziny / obchodziæ urodziny birthday / to celebrate a birthday
przyjêcie, impreza party, potocznie: a do, a get-together
rocznica / rocznica �lubu anniversary / wedding anniversary

Christmas (Bo¿e Narodzenie)

�wiêty Miko³aj Santa (Claus), Father Christmas
choinka Christmas tree
kartki �wi¹teczne Christmas (greetings) cards
kolêdy / kolêdnicy (Christmas) carols / carol-singers
pasterka, msza o pó³nocy midnight mass
dzieliæ siê op³atkiem to share holy wafers
ozdabiaæ / ozdoby to decorate / decorations
lameta (ozdoby choinkowe) tinsel
ostrokrzew holly
renifer reindeer
sanie sleigh
siano hay
�wieczki candles

Easter (�wiêta Wielkanocne)

Wielki Tydzieñ Holy Week
Zmartwychwstanie the Resurrection
jajka wielkanocne, pisanki Easter eggs
post / po�ciæ fast / to fast
symboliczne, ma³e prezenty small presents

Opis uroczysto�ci lub �wiêta
The feast/celebration I like best is...

�wiêto, które/Uroczysto�æ, któr¹ lubiê najbardziej...
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ko�ci / ko�ci cz³owieka, zwierzêcia dice / bones
   rzucaæ ko�ci to roll the dice
puzzle jigsaw (puzzle)
rzutki darts
szachy chess
zabawa w chowanego hide-and-seek
zagadki / zgadywanki riddles / quiz

oszukiwaæ / oszust to cheat / cheat
przegraæ / przegrywaj¹cy to lose / loser
   osoba, która nie umie przegrywaæ bad loser
wygraæ / zwyciêzca to win / winner
rzucaæ monetê / Orze³ czy reszka? to toss a coin / Heads or tails?
Ü Patrz równie¿: popularne dyscypliny sportu, pkt 10A, str. 108.
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�wiêta i uroczysto�ci (styl ¿ycia)
�wiêto pañstwowe/ko�cielne national holiday/religious holiday
�wiêto (religijne) feast (day)

Nowy Rok New Year�s Day
dzieñ �w. Walentego (14 lutego) St. Valentine�s Day
Niedziela Palmowa Palm Sunday
�wiêta Wielkanocne Easter

Poniedzia³ek Wielkanocny Easter Monday
1 Maja 1st May, May Day
3 Maja (Polska) Constitution Day
Dzieñ Matki (26 maja) Mother�s Day
Dzieñ Ojca (23 czerwca) Father�s Day
�wiêto Niepodleg³o�ci (USA, 4 lipca) Independence Day
�wiêto Pracy (USA, pierwszy poniedzia³ek wrze�nia) Labor Day
Wszystkich �wiêtych (Polska) All Saint�s Day
�wiêto Dziêkczynienia (USA, czwarty czwartek listopada) Thanksgiving Day
Wigilia Bo¿ego Narodzenia Christmas Eve

Bo¿e Narodzenie (25, 26 XII) Christmas
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