HOLIDAYS
On All Saints’ Day we’ll go to the cemetery to
put some wreaths, flowers and candles on my
grandpa’s grave.
A long time ago we would have to take part in
organized parades to celebrate May Day.
International Women’s Day is now only
celebrated bay a few leftist group.
On Epiphany we usually get rid of the Xmas
tree.
On Canada Day there are fireworks by the lake.
Easter originates from a Celtic festival. Now, it
falls on the first Sunday after the full moon
following the spring equinox.
Halloween is marked by making jack-o’-lanterns
and dressing up as witches, ghouls and ghosts.

Na Dušičky půjdeme na hřbitov a na dědečkův
hrob dáme věnce, květiny a svíčky.

Kdysi dávno jsme museli chodit do průvodů
organizovaných na 1. máje.
MDŢ teď slaví uţ jen pár levicově
orientovaných skupin.
Většinou se vánočního stromečku zbavujeme
na Tři krále.
Na Den Kanady jsou u jezera ohňostroje.
Velikonoce mají původ v keltském svátku. Nyní
připadají na první neděli po úplňku následujícím
jarní rovnodennost.
Na Halloween se vyrábějí z vydlabaných dýní
„lucerny“ a někteří lidé, a především děti, se
převlékají za čarodějnice, démony a duchy.
Nowadays more and more Valentines are sent V současné době se stále více valentýnských
by e-mail.
přání posílá elektronickou poštou.
1st April is the day when you can’t believe even 1. duben je den, kdy nemůţete věřit ani
your best friends because everyone tries to play nejlepším přátelům, protoţe se kaţdý snaţí
„April Fools“ on someone.
někoho vyvést aprílem.
Do you eat fried carp with potato salad on
Jíte ne Štědrý večer kapra s bramborovým
Christmas Eve, as most people in this country
salátem, jako většina lidí u nás, nebo jste uţ
do, or have you ever had roast turkey with
někdy měli pečeného krocana s kaštanovou
chestnut stuffing?
nádivkou?
Guy Fawkes’ Night is on 5th November. This
Svátek „Guy Fawkes’ Night“ je 5. listopadu.
uniquely British affair is celebrated by firework
Tato specificky britská událost se slaví
displays and bonfires.
ohňostroji a hořícími hranicemi.
On New Year’s Eve I always make a resolution Na Silvestra si vţdy dávám předsevzetí, ţe
to take up going to the gym and cut off
začnu chodit do tělocvičny a přestanu kouřit,
smoking, but I never keep it.
ale nikdy to nedodrţím.
In the U.S. President’s Day is a national
Prezidentský den je ve Spojených státech
holiday. There’s no official celebration, but we
národním svátkem. Nekonají se ţádné oficiální
all get the day off.
oslavy, ale všichni máme ten den volno.

