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Top 10 najciekawszych zabytków we Francji 

1. Notre Dame de Paris – gotycka katedra w Paryżu. Jedna z najbardziej znanych katedr na świecie, między
innymi dzięki powieści Dzwonnik z Notre Dame francuskiego pisarza Victora Hugo.

2. Sainte-Chapelle (Święta Kaplica) – dwukondygnacyjna kaplica zamkowa położona w centrum dawnej siedziby
królewskiej na wyspie Cité w Paryżu. Ufundowana przez króla Francji Ludwika IX jako miejsce pochówku
cennych relikwii Chrystusa z koroną cierniową na czele oraz świętych patronów Francji.

3. Wieża Eiffla – najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, rozpoznawany również jako symbol Francji.
Jest najwyższą budowlą w Paryżu. Wieżę zbudowano specjalnie na paryską Wystawę Światową w 1889 roku.
Miała zademonstrować poziom wiedzy inżynierskiej i możliwości techniczne epoki, być symbolem ówczesnej
potęgi gospodarczej i naukowo-technicznej Francji 

4. Bazylika Sacré-Cœur (Bazylika Najświętszego Serca) – kościół na szczycie wzgórza Montmartre w Paryżu.
Kiedy w 1870 roku wybuchła wojna francusko-pruska, dwaj francuscy przemysłowcy przysięgli sobie, że jeżeli
po wojnie ujrzą Paryż takim samym, jak przed wojną, to wybudują bazylikę ku czci Serca Jezusowego. Gdy rok
później po zakończeniu działań zbrojnych okazało się, że Paryż został nietknięty, przemysłowcy postanowili
wypełnić swoją obietnicę.

5. Łuk Triumfalny – pomnik stojący na placu Charles'a de Gaulle'a w Paryżu. Znajduje się w 8. dzielnicy, na
zachodnim skraju Pól Elizejskich . Jest to ważny element architektury Paryża, stanowiący zakończenie
perspektywy Pól Elizejskich. Łuk został zbudowany dla uczczenia tych, którzy walczyli i polegli za Francję w
czasie wojen rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich.

6. Wzgórze Świętego Michała – skalista wyspa pływowa w Zatoce Wzgórza Świętego Michała, w południowo-
zachodniej Normandii, połączona z kontynentalną Francją groblą długości 1800 metrów. Na wyspie wzniesione
zostało sanktuarium Michała Archanioła.

7. Most Aleksandra III - wybudowany w latach 1896-1900, a ukończony na otwarcie Wystawy Światowej w
Paryżu. Został nazwany na cześć cesarza Imperium Rosyjskiego Aleksandra III Romanowa, którego syn i
następca, Mikołaj II, położył kamień węgielny pod budowę (w październiku 1896). Most nawiązuje do przymierza
rosyjsko-francuskiego zawartego w roku 1892. Na moście umieszczone są godła Francji i Imperium Rosyjskiego
oraz personifikacje Sekwany i Newy .

8. Dom i ogród Claude'a Moneta w Giverny. Najciekawszy jest ogród przy domu malarza. Jak sam mówił,
większość swoich pieniędzy przeznaczał na utrzymanie ogrodów, które były dla niego wielkim źródłem inspiracji.

9.Pałac w Wersalu. Budowę Wersalu rozpoczęto w roku 1668. Znajduje się pod Paryżem i słynie z zespołu
pałacowego, miejsca rezydencji królów francuskich od 1682 roku. Pałac wersalski, rozbudowany z rozmachem
za Ludwika XIV, wraz z kompleksem ogrodowo-parkowym jest najwspanialszym dziełem francuskiego
klasycyzmu i baroku.
10.Zamek Chenonceau. Zamek Dam – jest jednym z tzw. zamków nad Loarą, usytuowanym w miejscowości
Chenonceaux we Francji. Bywa często nazywany także Zamkiem Dam ze względu na sześć kobiet, które jako
jego właścicielki stopniowo go rozbudowywały. Były to: Katherine Briçonnet, Diana de Poitiers, królowe Katarzyna
Medycejska i Ludwika Lotaryńska oraz Louise Dupin

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
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LITERATURA

Antoine de Saint-Exupéry

CIEKAWOSTKI

o  Nazwa „Francja” pochodzi od germańskiego plemienia Franków.
o  Motto kraju – „Wolność, Równość, Braterstwo”.
o  We Francji produkuje się 400 rodzajów serów.
o  Ulica Victor Hugo znajduje się w każdym mieście.
o  34% Francuzów zna język angielski.
o  Francja jest najczęściej odwiedzanym krajem na świecie – 75 mln turystów rocznie.
o  W kraju tym jest najwięcej na świecie laureatów nagrody nobla z dziedziny literatury.
o  W 1789 roku we Francji stworzono pierwszą powszechną Deklaracje Praw Człowieka.
o  We Francji wynaleziono: balon, spadochron, okręt podwodny.
o  Biała suknia ślubna, to francuska tradycja z 1499 roku.
o  Wieża Eiffla niedługo po wybudowaniu, miała zostać rozebrana i sprzedana na złom.
o  Francuski jest uważany za najbardziej romantyczny język na świecie.
o  Wino podawane jest do większości potraw.
o  Francuzi podarowali Stanom Zjednoczonym, Statuę Wolności z okazji 100-lecia ich niepodległości.

Antoine de Saint-Exupéry żył w latach 1900-1944.
Był francuskim pisarzem. Studiował architekturę. Po
odbyciu służby wojskowej w lotnictwie w 1926 r. został
pilotem. Latał na linii Tuluza - Casablanca i Dakar -
Casablanca. Pełnił funkcję kierownika bazy pocztowej
linii lotniczej w Rio de Oro (Maroko). Odbył wiele
samotnych lotów nad Saharą. W roku 1936 r. był
korespondentem wojennym w Hiszpanii. Ostatnie
miesiące swego życia spędził w bazach lotniczych
Algieru, Sardynii i Korsyki. Zginął tragicznie,
zestrzelony nad terytorium okupowanej Francji
(31 lipca 1944 r.).

Małego Księcia Saint-Exupéry pisał w czasie wojny,
podczas pobytu w Nowym Jorku w roku 1942,
a ukończył go i wydał w 1943 r.

Inne utwory pisarza to: Poczta na
południe (1928), Nocny
lot (1931), Ziemia planeta ludzi (1939), Pilot
wojenny (1942), Cytadela (1942), List do
zakładników (1943).
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KUCHNIA FRANCUSKA  
Eklerki z kremem truskawkowym

MUZYKA
Lista przebojów prosto z Francji

KaQueM

   Ciasto:mleko – 50 ml,woda – 50 ml,masło – 20 g, masło orzechowe – 20 g,mąka pszenna – 70 g,mąka ziemniaczana – 10 g,jaja – 4 szt., sól

Krem truskawkowy:mleko – 150 ml,mrożone truskawki – 150 g,żółtka – 3 szt.,cukier – 2 łyżki,mąka pszenna –
30 g,mąka ziemniaczana – 10 g, biała czekolada – 1 tabliczka
Polewa truskawkowa:mrożone truskawki – 100 g,śmietanka UHT 30% – 50-100 ml,żelatyna – 1 łyżeczka,woda
do namoczenia żelatyny – 40 ml,biała czekolada – 1 tabliczka
Krok 1: Przygotowujemy ciasto parzone.Do garnka wlewamy wodę i mleko. Dodajemy masło orzechowe oraz masło i szczyptę soli. Wszystkie składniki
zagotowujemy. Mąkę pszenną łączymy z mąką ziemniaczaną. Zmieszane oba rodzaje mąki przesiewamy i dodajemy do gotujących się składników. Cały czas
energicznie mieszamy, trzymając garnek na ogniu przez mniej więcej 30-45 sekund. Ciasto przekładamy do misy miksera, chwilę studzimy. Ucieramy ciasto,
stopniowo dodając jajka.

Krok 2: Szprycujemy ciasto na blachę.Blachę smarujemy miękkim masłem i oprószamy mąką. Rękawem cukierniczym z okrągłą końcówką
szprycujemy na blachę płaskie eklery o długości ok. 6-8 cm i średnicy 10 mm. Eklery pieczemy przez 20-25 minut w piekarniku rozgrzanym do 190°C z funkcją
termoobiegu (lub 200°C bez termoobiegu), aż się zarumienią. Po upieczeniu odstawiamy eklery do ostudzenia.

Krok 3: Przygotowujemy krem truskawkowy.Mleko zagotowujemy z truskawkami. Zdejmujemy z ognia i miksujemy, ponownie odstawiamy na
ogień. Dodajemy pokruszoną białą czekoladę i mieszamy. Żółtka ucieramy z cukrem, dodajemy oba rodzaje mąki i mieszamy. Dolewamy do gotującej się masy i
energicznie mieszamy, gdyż masa będzie się ścinać. Odstawiamy do wystudzenia.

Krok 4: Przygotowujemy polewę truskawkową .Żelatynę namaczamy w wodzie i odstawiamy do napęcznienia. W rondelku podgrzewamy
śmietankę wraz z truskawkami. Gdy zacznie się gotować, ściągamy z ognia i miksujemy. Garnek odstawiamy na ogień, dodajemy żelatynę, mieszamy do
rozpuszczenia. Dodajemy pokruszoną czekoladę, mieszamy.

Krok 5: Dekorujemy eklery.Wystudzone eklery przekrawamy wzdłuż na pół. Rękawem cukierniczym szprycujemy krem. Górne połówki eklerów
zamaczamy w polewie. SMACZNEGO !      Kacper Nowak

.
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Parkour
l'art du déplacement

Parkour (wymowa; często skracane do PK) bądź l'art
du déplacement – pochodząca z Francji forma
aktywności fizycznej. Za twórcę parkour uznaje
się Davida Belle'a.
Główną ideą parkour jest pokonywanie przeszkód
stojących na drodze w jak najbezpieczniejszy,
najprostszy i najszybszy sposób. Mężczyzna
uprawiający parkour totraceur , a kobieta traceuse.
Dopuszczalne są również polskie
formy traser i traserka. Często bywa mylony
z freerunem.

.

SPORT - Antoine Grizmann

Najlepszy zawodnik Mistrzostw Europy

     

Antoine Grizmann

Data urodzenia: 21 marca 1991
Pozycja: napastnik
Klub:  Atlético Madryt 

Swoją karierę piłkarską Antonio Grizmann rozpoczął w rodzinnym mieście  Mâcon Trenował w tamtejszych
klubach EC  Mâcon i UC  Mâcon. W 2005 roku przeniósł się do Realu  Sociedad. Latem 2009 roku Griezmannn
przeszedł do Atlético Madryt (za 30 mln euro). Swój debiut w barwach Los Lindos (Indianie) rozegrał 19 Sierpnia
w meczu o Superpuchar Hiszpanii z Realem Madryt. Pierwszą bramkę dla klubu strzelił 17 września w
przegranym 2:3 meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów.
27 lutego 2014, po udanym sezonie 2013/14, selekcjoner reprezentacji Francji, Didier Deschamps, powołał
Griezmanna do kadry seniorskiej. Zadebiutował w niej 5 marca 2014 w wygranym 2:0 meczu z Holandią

Sukcesy:
Reprezentacyjnie- wicemistrzostwo Europy 2016
Mistrzostwo Europy U-19 2010
Indywidualne- król strzelców Mistrzostw Europy 2016 (6 goli)
Najlepszy zawodnik Mistrzostw Europy                                                                 Łukasz Spieczyński

KaQueM

https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/David_Belle
https://pl.wikipedia.org/wiki/Freerun
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WYWIAD Z PANIĄ WICEDYREKTOR 
AGATĄ MATUSZEWSKĄ - nauczycielką j. francuskiego

Wywiad z Panią wicedyrektor Agatą Matuszewska nauczycielką  historii, Wos- u i przede wszystkim języka
francuskiego

M.K.: Skąd wzięło się Pani zamiłowanie do języka francuskiego?

A.M. : W liceum w klasie z językiem francuskim poznałam kulturę krajów frankofońskich a zaczęłam podróżować
do Francji jako Fille au pair czyli pilnowałam dzieci podczas wakacji.

M.K: Co Panią  najbardziej urzekło we Francji?
A.M.: Paryż, atmosfera Francji i zabytki

M.K.: Jacy Pani zdaniem są Francuzi?
A.M.: Pewni siebie, energiczni

M.K.: Co Pani sądzi o kuchni francuskiej i czy w swoim domu gotuje Pani dania francuskie?
A.M.:Jest najlepsza na świecie!
              Tarta Tatin, Ciasto czekoladowe, Ratatouille

M.K: Czy mogła by Pani polecić ciekawą pozycje z literatury francuskiej i muzyki?
A.M.: Amélie Nothomb ,,Ani z widzenia ani ze słyszenia''
                   ZAZ: "Sur la Route"
                   Stromae: "Pacis Racine Cafée"                              Wywiad przeprowadził Max Karpisiak
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