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Dominikana

Dubaj

TURYSTYCZNO-WAKACYJNE WYDANIE SPECJALNE

Hej czytelniku! Masz właśnie przed sobą wydanie specjalne „Gimnazjalisty”. Wakacje zbliżają się do Nas
wielkimi krokami, z tego sprawę zdaje sobie już każdy z nas, ale czy zaplanowałeś już swój wypoczynek? Czy
wiesz już, gdzie chciałbyś spędzić miłe chwile wytchnienia od szkoły? Jeśli nie, to my przychodzimy Ci z
pomocą! Tym razem skupimy się na różnych krajach w różnych zakątkach świata, poznasz najciekawsze
miejsca warte zwiedzenia, narodowe potrawy i inne ciekawostki. Zainteresowany? W takim razie życzymy miłej
lektury!

Klaudia

DOKĄD NA WAKACJE?
Hej! Właśnie czytasz artykuł o krajach, które warto zwiedzić.
Możesz to zrobić już w te najbliższe wakacje. Wybrałam
specjalnie dla Ciebie pięć najciekawszych, moim zdaniem,
państw, do których należą: Dominikana, Dubaj, Węgry, Wielka
Brytania oraz Bułgaria.
Może większość tych krajów lepiej zwiedzać późną jesienią lub
zimą, ponieważ w okresie wakacyjnym są one bardzo gorące, to
może jednak ktoś z Was zdecyduje się na odwiedzenie ich już
wkrótce. W tym artykule postaram się w ciekawy sposób
opowiedzieć o nich. 
Zapraszam do ciekawej (mam nadzieję!) lektury. 

Ola Lato

DOMINIKANA

Dlaczego uważam Dominikanę za kraj
warty odwiedzenia?Najbardziej w tym kraju
podoba mi się egzotyka oraz to, że jest tak
ciepło, Szkoda, że w Polsce nie ma takich
upałów! Kolejnym z czynników jest to, że
leży w Ameryce. Ciekawą informacją jest
także to, że można znaleźć tam bursztyn,
ale taki nietypowy, bo w kolorze
niebieskim. Będąc na Dominikanie
możemy zachwycać się pięknymi
widokami oraz cudownym kolorem morza.
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Dubaj

Węgry

Węgry

Wielka Brytania

DUBAJ

Dubaj uważam za bardzo atrakcyjny kraj przez
budowle i technologię, która tam jest. Nie mogę wyjść
z podziwu, jak udało im się stworzyć stok narciarski na
środku pustyni. U nas w Polsce, jak nie ma śniegu, nie
ma jazdy na nartach, a tam nigdy nie ma śniegu i
jeżdżą. Brak podatków! Jest to chyba jedyny kraj,
gdzie nie ma podatków. Mało osób też wie, że w
Dubaju walczy się z nadwagą poprzez zapisanie się na
specjalną dietę. Po zrzuceniu jednego kilograma
dostaje się 1 gram czystego złota. W tym kraju
znajduje się najwyższy budynek Burdż Chalifa o
wysokości 829 metrów. Kraj ten jest bardzo
interesujący i marzę o tym, aby go zwiedzić.

WIELKA BRYTANIA

Wartym odwiedzenia krajem jest Wielka Brytania. Jest
to opcja super dla osób niekoniecznie lubiących upał.
W tym kraju jest wiele ciekawych miejsc do
zwiedzenia takich jak: Big Ben, Pałac Buckingham czy
nawet zwykłe uliczki, które posiadają swój urok. Wielka
Brytania słynie z królowej Elżbiety II, picia największej
ilości herbaty na całym świecie. Czytając informacje o
tym kraju zaskoczyło mnie to, że Anglicy nie mają
dowodów osobistych. Kiedy byłam w Londynie
podobało mi się najbardziej to, że podczas jednego
spaceru spotkałam osoby z wielu innych krajów.
Jasne, w Polsce też możemy spotkać osoby z innego
kraju, ale nie w takiej ilości, jak w Anglii.

WĘGRY

Kolejnym krajem są Węgry. Najbardziej spodobało mi
się nastawienie ludzi, byli oni przyjaźnie nastawieni do
każdego obcokrajowca. Będąc w tym kraju poznałam
kilka osób, z którymi utrzymuję kontakt do dziś.
Zwiedzając ten kraj, nie znałam zbyt dobrze
angielskiego, mimo to młodzież z Węgier chciała
rozmawiać z naszą wycieczką i bardzo się
polubiliśmy. Węgrzy są bardzo mądrymi ludźmi,
wymyślili oni m.in. kostkę Rubika i długopis. Kolejną
ciekawostką jest to, jak Węgrzy nazywają Wigilię. Na
Węgrzech Wigilia nazywana jest Dniem Miłości.
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Bułgaria

Papaja

Gulasz węgierski

JEDZENIE, JEDZENIE, JEDZENIE...
Gdy wyjeżdżamy na wczasy, to nie myślimy tylko o tym, jakie atrakcje turystyczne odwiedzimy w danym
miejscu, czy też o tym, z jakimi zakupami stamtąd wyjedziemy, ale też w naszych głowach rodzi się pytanie: co
my tam będziemy jedli?!? Więc ja wychodzę naprzeciw temu pytaniu i postaram się przedstawić jadłospis i krótki
instruktaż wykonania typowych potraw/posiłków na każdą część dnia, z różnych krajów. Zapraszam do czytania
i testowania przepisów!

Ania

BUŁGARIA

Czytając ten artykuł mogliście zauważyć, że bardzo
lubię ciepłe kraje, więc moją ostatnią propozycją też
jest ciepły kraj. Tym krajem jest Bułgaria. Ostatnio
często poruszanym tematem jest „Eurowizja”, gdzie
Bułgaria zajęła bardzo wysokie miejsce, bo aż drugie.
Reprezentantem Bułgarii był Kristian Kostov z
piosenką „Beautiful Mess”, który po wzięciu udziału w
„Eurowizji” zdobył wiele fanek m.in. mnie. Będąc w
Bułgarii możemy czuć się bezpiecznie, ponieważ jest
to jeden z bezpieczniejszych krajów Europy. Ciekawą
informacją na temat tego kraju jest to, że w kraju tym,
kiedy wystąpi temperatura ponad 40 stopni Celsjusza
jest zabroniona jazda pojazdami powyżej 7,5 tony.

Zacznijmy od najważniejszego posiłku w ciągu dnia - od śniadania. :)
ŚNIADANIE Z DOMINIKANY

Jak wszyscy kojarzą Dominikanę z wieloma kolorami kwiatów, tak i
pierwszy posiłek jest kolorowy. W tej części naszego cudownego świata
nie ma jednego, tradycyjnego śniadania. Najczęściej jadają tam pyszne i
zdrowe sałatki czy koktajle. Do przygotowania ich możemy użyć
najbardziej popularnych tam owoców czyli: papai, ananasa, banana i
mango. Na pewno będzie pysznie! 

OBIADEK WĘGIERSKO-BUŁGARSKI
Pierwszą część obiadu zaoferują nam Węgry. Będzie to typowy gulasz
węgierski inaczej Pörkölt. A przepis na niego wygląda tak:
Składniki:
– 90 dag mięsa wieprzowego (np. łopatki bez kości) + 2 łyżki oleju
– 1,5 litra rosołu
– 80 dag czerwonej papryki
– 3 duże cebule + 2 łyżki masła
– 3 ząbki czosnku
– 1,5 kg pomidorów
– 2 łyżki słodkiej papryki
– 1 łyżeczka ostrej papryki
– 1 łyżka gęstego przecieru pomidorowego
– sól i pieprz
Cebulę obieramy i kroimy w kostkę, podsmażamy na rozgrzanym maśle
do zeszklenia, dodajemy posiekany czosnek i smażymy minutę.

(ciąg dalszy na następnej stronie)
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Na drugiej głębokiej patelni na rozgrzanym oleju podsmażamy pokrojone w
małą kostkę mięso, aż do zbrązowienia. Do mięsa dodajemy
przesmażoną cebulę z czosnkiem, zalewamy gorącym rosołem,
przykrywamy pokrywką i dusimy na niewielkim ogniu ok. 1,5 godziny, aż
mięso będzie się rozpadać. Po tym czasie dodajemy do mięsa
oczyszczoną i pokrojoną w kostkę paprykę i trzymamy na ogniu, aż
będzie miękka. Na koniec dodajemy sparzone, oczyszczone i pokrojone
w kostkę pomidory, przecier pomidorowy. Doprawiamy solą, pieprzem,
słodką i ostrą papryką, podgrzewamy jeszcze 5-10 minut. Podajemy na
ciepło.
Główne danie jest prosto z Bułgarii i nosi wdzięczną nazwę musaka.
Jest to typowa zapiekanka jedzona w tamtych rejonach. To co musimy
przygotować do jej wykonania to:
– 400-500 g mielonego mięsa (wieprzowo-wołowego)
– 2 małe bakłażany (lub 1 duży)
– kilka ziemniaków
– przecier pomidorowy w kartoniku
– puszka krojonych pomidorów
– 1 duża cebula
– 3 ząbki czosnku
– 3 liście laurowe
– szczypta gałki muszkatołowej
– 1/4 łyżeczki cynamonu
– 1/4 łyżeczki mielonego ziela angielskiego
– 3 łyżeczki tymianku
– 2 łyżeczki oregano
– 75 ml białego wina
– sól, pieprz
– mąka do obtoczenia bakłażanów
– oliwa z oliwek

PODWIECZOREK Z DUBAJU
Słodki podwieczorek zjemy w Dubaju! Będą to: luqaimat, czyli tradycyjne
pączki podawane ze słodkim syropem.
Składniki:
-  2 szkl. mąki
-  1 łyżka cukru
-  ½ łyżeczki soli
-  ½ łyżeczki ekstraktu waniliowego
-  ½ łyżeczki proszku do pieczenia
-  1 łyżka suszonych drożdży
-  1½ szkl. mleka (albo wody + 1 łyż. mleka w proszku)
-  szczypta mielonego kardamonu
-  szczypta kurkumy
-  (do podania: melasa daktylowa/syrop klonowy/ciekły miód)
Wykonanie:
1. Wszystkie składniki mieszamy w misce. Przykrywamy i odstawiamy,
aby wyrosło na 1-2 godz. (u mnie stało trochę ponad godzinkę).
2. Na gorący olej wykładamy łyżką porcje ciasta i smażymy. Najlepiej na
średnim ogniu, aby nie przypalić skórki i uniknąć surowego wnętrza.
Odsączyć na papierowym ręczniku.
3. Polać wybranym sosem i gotowe!

Życzę wielu pysznych kulinarnych doznań!

Luqaimat

Musaka

Luqaimat w innym wydaniu

Syrop klonowy
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Na wykresach umieściłyśmy trzy najczęściej
pojawiające się odpowiedzi. Ale z przeprowadzonych
ankiet wynika, że z Wielką Brytanią kojarzyły się też:
królowa, James Bond, Brexit, czerwony autobus, budki
telefoniczne oraz mili ludzie. Z Węgrami (z jakichś
powodów) węgiel, słońce, grill, pole słoneczników, gry,
leczo. Z Dubajem islam, siedmiopasmowa droga,
kebab, gorąco i najdroższe hotele. Z Grecją białe
budynki, uchodźcy, zadłużenie, ser feta, oliwki i ryba
po grecku. A z Hiszpanią byk, FC Barcelona, Real
Madryt, tancerze, gitara i sukienki z falbanami.

Klaudia i Ania

Co kojarzy Ci się z Wielką Brytanią? Co kojarzy Ci się z Węgrami?

Co kojarzy Ci się z Dubajem? Co kojarzy Ci się z Grecją?

Co kojarzy Ci się z Hiszpanią?

CO KOJARZY CI SIĘ Z...
Jakie jest twoje pierwsze skojarzenie z danym krajem/miastem? Właśnie takie pytanie dostali od nas uczniowie
losowo wybranych klas naszej szkoły. I Ty, czytelniku zastanów się nad odpowiedzią, możliwe, że będzie ona
podobna do odpowiedzi naszych kolegów i koleżanek!
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JĘZYKOWE CO NIECO
Pewnie nieraz zdarzyło wam się zapomnieć jakiegoś słówka na angielski lub niemiecki. Zapamiętywanie obcych
wyrażeń nie jest łatwą sztuką i redakcja "Gimnazjalisty" dobrze o tym wie. Często, kiedy dowiadujemy się o
wyjeździe, nie mamy już czasu na naukę języka. Zresztą, kto ma czas się uczyć, kiedy wyjeżdża za granicę?
Dlatego przedstawiam wam ściągawki, które możecie wyciąć (oczywiście po przeczytaniu całej gazety!), aby
potem mieć je przy sobie, w czasie podróży. W końcu nigdy nie wiadomo, kiedy będziecie musieli o coś
poprosić, a "migi" przecież nie zawsze działają.

Karolina

ANGIELSKI
Yes/No - Tak/Nie

Good Morning! - Dzień dobry!
Can you help me, please? -

Możesz mi pomóc?
I don't speak English. - Nie mówię

po angielsku.
I don't understand. - Nie rozumiem.

I'm sorry. - Przepraszam.
Excuse me. - Przepraszam.

(Zwracanie uwagi.)
I am from Poland. - Pochodzę z

Polski.
Where can I find a bathroom/a
hotel/a hospital/a pharmacy? -

Gdzie jest...
toaleta/hotel/szpital/apteka?

HISZPAŃSKI
Si/No - Tak/Nie

¿Hablas ingles? - Mówisz po
angielsku?

Buenos dias. - Dzień dobry (przed
południem)

Buenas tardes - Dzien dobry (po
południu)

Buenas noches - Dobry wieczór
Hasta la vista - Do zobaczenia

Gracias - Dziękuję
Soy de Polonia - Jestem z Polski

Perdona, ¿dónde están los
servicios/hospital/farmacia? -

Przepraszam, gdzie jest
toaleta/szpital/apteka?

No hablo español - Nie mówię po
hiszpańsku.

FRANCUSKI
Oui/Non - Tak/Nie.
Merci - Dziękuje.

Bonjour - Dzień dobry.
Au revoir - Do widzenia.
Bonsoir - Dobry wieczór.

S'il te plaît - Przepraszam.
Parlez-vous anglais/polonais? -

Czy mówisz po angielsku/polsku?
Je ne comprends pas. - Nie

rozumiem.
Où se trouve

toilettes/hôpital/pharmacie? - Gdzie
jest toaleta/szpital/apteka?

WŁOSKI
Si/No - Tak/Nie.

Per favore. - Proszę.
Grazie. - Dziękuję.

Buongiorno - Dzień dobry.
Non capisco - Nie rozumiem.

Come si arriva a...? - Gdzie jest...?
Non parlo italiano. - Nie mówie po

włosku.
Mi sono perso/a -

Zgubiłem/Zgubiłam się.
Potete mostrarmelo sulla carta? -
Możesz mi to pokazać na mapie?

NIEMIECKI
Ja/Nein. - Tak/Nie.

Guten Morgen - Dzień dobry
Auf Wiedersehen - Do widzenia.

Wie komme ich zu apotheke/krankenhaus/toilette? - Jak dojdę do
apteki/szpitala/toalety?

Ich komme aus Polen - Jestem z Polski.
Ich verstehe nicht - Nie rozumiem.

Ich bitte - Przepraszam
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