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 British and US traditions of the year  

 

 

1. On December 25th the British watch TV  

 

has her Christmas speech to  because  

 

the nation. 
 

 

 

2. January  „I have a dream…“  

this is how a famous speech of started. 
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3. February 14th 

On a Valentine card a is missing .  

 

4. March 17th 

  taught the Irish to read and write in 

the 5th century.  Leprechauns hide their pots 

. of gold at the end of the  

 

 

5. March/April   

Easter Bunny  chocolate eggs 

in the garden. 
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6. July 4th     

Americans celebrate the anniversary of         

 

 

7.October 31st 

On Halloween children dress up as    

 

They take a pumpkin and make a  

 

 

7. November 5th  -on Guy Fawkes´Night  

 

children ask for  “a   for the guy“.   

 

Guy Fawkes wanted to    
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8. November 

The Pilgrims learnt from the Indians how to  

grow  
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