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CHRISTMAS QUIZ                                            name :                                           

 

How much do you know about Christmas in Britain ?        
1) December  24th, 25th and 26th are known as : 

a)  Christmas  Day, Christmas Eve, Boxing Day 

b)  Christmas Day, Boxing Day,Christmas Eve 

c)   Boxing Day, Christmas Day, Christmas Eve 

d)   Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day 

        2)   The traditional food at Christmas is : 

               a)  turkey 

               b)  fish 

               c)  beef 

               d)  ham 

 
3) A Christmas cracker is : 

a) a dry biscuit  

b) someone who is not happy at Christmas 

c) a coloured roll of paper with a hat, a toy and a joke in it 

d) a man who makes Christmas fireworks 

 

4) Children believe that presents brings  : 

a) the angels 

b) baby Jesus 

c) Father Christmas 

d) Saint Nicholas 

 

5)  Father Christmas is also known as: 

a) Saint Nicholas 

b) Santa or Santa Claus 

c) Daddy Christmas                                                           

d) Jack o´lantern 

 

6) Father Christmas is supposed to live :                                                

a) at the North Pole 

b) at the South Pole 

c) in Scotland 

d) in Canada 

                                                                                                          

7) A Christmas stocking is: 

a) a sock or tights with Christmas patterns on it 

b) the custom of giving your father new socks for Christmas 

c) a sock in which Father Christmas puts some sweets, fruit and small presents 

d) a Christmas cake 

 

8)  Father Christmas travels : 

a) over the roof tops on a horse 

b) through the sky on a sleigh pulled by reindeer 

c) through the sky on a carpet pulled by angels 

 

 

 



Cílová skupina: žáci 13-14 

 

Cíl aktivity: opakování známých reálií 

 

Forma práce :  samostatná práce 

 

Časová dotace:  10 min 

 

Pomůcky : kopie pracovního listu, slovník 

 

Průběh aktivity, instrukce : 

 
1. žáci samostatně zpracují zadané otázky v textu 

2. společná kontrola řešení 

řešení : 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 b, 6 a, 7 c, 8 b 

 

Při přípravě pracovního listu bylo použito obrázku z nabídky Klipart programu Word 2010. 
 

  

 

               

                  

 


