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Christmas

English Matters presents vocabulary about the most wonderful time of the year 
– Christmas. It’s a time of joy, peace, friendliness, and simultaneously a great 
time to improve your language skills. Don’t hesitate, start a new tradition and 
spend Christmas with English Matters!



Christmas – Święta Bożego Narodzenia
at Christmas  – w Święta Bożego Narodzenia
Christmas Eve – Wigilia Bożego Narodzenia
Christmas Day – 25. grudnia (Pierwszy dzień Świąt)
Boxing Day – 26. grudnia (Drugi dzień Świąt)
Christmas carol – kolęda
Christmas dinner – kolacja świąteczna
Santa Claus/Father Christmas – Święty Mikołaj
to decorate a  Christmas tree – ubierać choinkę
Christmas ball/bauble – bombka
candy cane – laska cukrowa
Christmas tree lights – lampki na choinkę
Christmas spirit – atmosfera świąteczna
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herring – śledź
carp – karp
borsch – barszcz
to share a Christmas wafer – 
dzielić się opłatkiem
to wrap gifts – pakować prezenty/
podarunki
tablecloth – obrus
Nativity scene – szopka
custom – zwyczaj
dish – danie, potrawa
meal – posiłek
second helping – dokładka
appearance of the first 
star – pojawienie się 
pierwszej gwiazdki
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to exchange presents – wymieniać 
się prezentami
unexpected guest – niespodziewany 
gość
mistletoe – jemioła
joy – radość
happiness – szczęście
mouth-watering – apetyczny
trinkets – ozdoby, świecidełka
candle – świeca
hay – siano
to gather at the table – zbierać się 
przy stole
to celebrate with family – 
świętować z rodziną
Merry/Happy Christmas! – 
Wesołych Świąt!

Xmas – kolokwialnie Christmas
egg-nog – poncz na bazie surowych 
żółtek
gingerbread – piernik
poppy-seed cake – makowiec
to be excited about (Christmas) – 
być podekscytowanym Świętami
holly – ostrokrzew
Santa’s sack – worek Mikołaja   
z prezentami 
sleigh – sanie 
sleigh ride – przejażdżka saniami
The Three Magi/Wise Men – Trzej 
Mędrcy
sledge – sanki
to go sledging – pójść na sanki
snow – śnieg
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snowflake – płatek śniegu
midnight mass – pasterka
reindeer – renifer
snowman  – bałwan
to plough – odśnieżać
frost – mróz
winter landscape – zimowy  
krajobraz
It’s freezing. – Jest mroźnie.
kennel – buda
skis – narty
to go skiing – pójść na narty
carol singers – kolędnicy
snow shovel – łopata  
do śniegu
It’s cold. – Jest zimno.

North Pole – Biegun Północny
snowdrift – zaspa
wreath – stroik świąteczny
dawn – zmierzch
to dash through the snow – pędzić 
przez śnieg
peace – pokój
kindness – życzliwość
Christmas card – kartka świateczna
miracle – cud
to worship – czcić
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pine – sosna
to make a wish – mieć/sformułować 
życzenie
It’s chilly. – Jest chłodno.
hope – nadzieja
festive – uroczysty

mittens – rękawiczki z jednym 
palcem

bird feeder – karmnik dla 
ptaków
journey – podróż
to believe in the magic  
of Christmas – wierzyć  

w magię Świąt

to dream of a white Christmas – 
marzyć o białych Świętach
Christmas is coming. – nadchodzą 
Święta.
delightful – zachwycający 
the more the merrier – im więcej 
(gości), tym weselej
What are you up to for Christmas? 
– Co robisz w Święta?
wish list – lista życzeń
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joy |  radość
blessing |  błogosławieństwo
laughter |  śmiech
to sparkle with sth |  skrzyć się czymś
warmth |  ciepło
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Christmas wishes!
Merry Christmas and a Happy New Year!

‘Have yourself a Merry little Christmas, let your heart be light.’
– Judy Garland, Have yourself a Merry Little Christmas

Wishing you happiness, joy and love this Christmas!

May this Christmas season bring you love and a lot of blessings!

I hope you have a wonderful Christmas!

May this Christmas be full of joy, laughter and love!

Sending you the best wishes for Christmas!

May all your Christmas wishes come true. May the New Year sparkle with fun 
and laughter!

Wishing you a peaceful Christmas and a magical New Year!

Wishing you warmth and love in this festive season!

‘Christmas isn’t just a day. It’s a frame of mind’.
– Miracle on 34th Street (1947)



prosperity |  pomyślność
frightful |  przerażający
delightful |  przyjemny
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A lot of hugs and kisses for the holiday season!

Happy Holidays to you and all your family members!

May this Christmas bring you joy and prosperity. I hope you’ll enjoy every 
minute of this holiday season and will create a lot of wonderful memories.

‘Christmas is the day that holds all time together’
– Alexander Smith

‘I love the Christmas-tide, and yet, 
I notice this, each year I live; 
I always like the gifts I get, 
But how I love the gifts I give!’

– Carolyn Wells

‘Oh the weather outside is frightful, 
But the fire is so delightful, 
And since we’ve no place to go, 
Let it snow, let it snow, let it snow’.

– Let it Snow

Wishing you a joyous Christmas season with a lot of warm  
and cozy memories of the time spent with the family.
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