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Egzotyczne tańce
      Każdy kraj ma swoją własną kulturę. Na przykład, kiedy mówimy o Hiszpanii, 
przychodzi nam na myśl paella albo też Corrida. Jak powiem „Włochy”, dużo osób 
pomyśli o pizzy, makaronie, czy też o krzywej wieży w Gizie. Jednak nie będę pisać o 
kuchni, czy sportach danego państwa. Przedstawię wam trzy tańce innych narodów.

Hiszpania
    W Hiszpanii charakterystycznym tańcem jest flamenco. Jest to 
zjawisko kulturowe obejmujące muzykę, śpiew, taniec, strój i 
zachowanie. Podczas tego wydarzenia gra się najczęściej na gitarze 
(choć zdarzają się przypadki użycia fletu, skrzypiec, wiolonczeli). 
Rytm wybijają zarówno tancerze, jak i  śpiewacy np. klaszcząc, czy 
pstrykając palcami. Jest w nim również charakterystyczny ubiór. 
Tancerki zakładają na siebie długie, przewiewne suknie w odcieniu 
czerwieni. W rękach mają wachlarze i specjalne buty. 

Francja
     We Francji popularnym tańcem jest Chapelloise. 
Choć polska nazwa „belgijka” może kojarzyć się z 
Belgią. Ale nie daj się zwieść, drogi czytelniku! 
Zalicza się do grupy tzw. mikserów. Taniec ten 
polega na ustawieniu się w kole w dwójkach. Jak 
da się odpowiedni sygnał, tancerze zaczynają 
tańczyć. Najpierw idą 4 kroki do przodu, odwracają 
się i idą do tyłu 4 kroki. Następnie idą do przodu 4 
kroki i odwracają się. Skaczą do siebie i od siebie. 
Czynność tą wykonuje się wiele razy.

Brazylia
     Samba to narodowy taniec Brazylii. Choć większości z nas 
wydaje się, że samba to taniec nienależący do żadnego narodu, to 
nieprawda. Sambę tańczy się najczęściej z partnerem. Mężczyźni 
zazwyczaj noszą wtedy cały czarny strój (ale nie zawsze). Kobiety 
zaś krzykliwe suknie w różnych kolorach. Taniec ten utrzymany jest 
w metrum 4/4, więc jest bardzo szybki. Nazwa wywodzi się z języka 
portugalskiego, w którym taniec ten nazywany jest „O samba”. 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Egzotyczne kraje
     Na świecie istnieje 7 kontynentów, które podzielone są na ok. 200 państw.  Dziś 
przedstawimy wam 3 (naszym zdaniem) najciekawsze kraje. Opowiemy o ich historii, kulturze 
i języku. Zapraszamy do czytania!
    

 Bahamy
    Bahamy to kraj rozmieszczony na ponad 700 wyspach, niedaleko Ameryki Północnej. 
Rządzi tam Królowa Elżbieta II. Płaci się tam dolarami 
bahamskimi. Flaga jest niebiesko-żółto-czarna. Pierwsi ludzie 
zaczęli je zamieszkiwać w XVI w. Podobnie jak Ameryka, 
odkrył je Krzysztof Kolumb, w 1492 roku.  Stosunkowo 
niedawno (bo w 1973 roku) wyspy te uzyskały niepodległość. 
Niestety, interesy w tym miejscu są w większości nielegalne. 
Są punktem przerzutu narkotyków do USA oraz Europy 
Zachodniej. Sławią się także miejscem nielegalnych transakcji finansowych. Jednak w 2000 
roku, na żądanie międzynarodowej organizacji finansowych, wprowadzono bardziej surowe 
kontrole systemu bankowego.

Kambodża
     Kambodża (a jak to woli Królestwo Kambodży) to kraj położony w południowo-wschodniej 
Azji. Graniczy z: Tajlandią, Laosem, Wietnamem i Zatoką 
Tajlandzką. Stolicą jest tam Phnom Penh. Płaci się w tamtym 
miejscu riel albo też dolarem amerykańskim. Kraj ten słynie z 
nietypowej kuchni, występującej jedynie tam na świecie. Na 
przykład rarytasem są tam pieczone skorpiony lub marynowane 
ośmiorniczki. Choć faktem jest, że żaden tubylec nie raczy ich 
tknąć. Przepadają za nimi jedynie turyści. W innych dzielnicach 
można zjeść jeszcze większe dziwactwa, ale w młodszych 
czytelnikach mogą spowodować niechęć do tego narodu.

Zanzibar
     Wyspa ta położona jest na Oceanie Indyjskim. Jest największą wyspą Archipelagu 
Zanzibar. W czasach od X wieku do dziś kraj ten należał do 
wielu władców, czyli: Arabów, Persów, Portugalczyków, 
Brytyjczyków. 10 grudnia 1963 roku Zanzibar uzyskał 
niepodległość. Wcześniej, w 1911 roku, zniesiono tam 
niewolnictwo. Wyspa ta jest czasem nazywana „Wyspą 
Przypraw”. Pewnie dlatego, że Zanzibar jest znany z uprawy i 
eksportu goździków, pieprzu czy gałki muszkatołowej. Do lat 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku był największym 
eksporterem goździków na świecie!  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  Egzotyczne lody
1. Lody o smaku sera cheddar
        Można takie zjeść na Manhattanie w lodziarni o wdzięcznej nazwie 
Ciao Bella Gelato Company. Oprócz lodów serowych można tam także skosztować smaków 
takich jak cukinia czy papryka. Nie brzmi zachęcająco, prawda?

2. Lody o smaku Wasabi
       Lubisz ostre potrawy? Być może przypadłyby ci do gustu lody o smaku wasabi. Gdzie 
możesz ich spróbować? Na pewno w lodziarni "Sundaes and Cones" w Nowym Jorku.

3. Lody o smaku pizzy
      Pizza. Zazwyczaj pyszna, gorąca, z mnóstwem doskonałych składników. Ulubiona 
potrawa Włochów. Kto by pomyślał, że można zjeść ją także w formie... lodów? Taki smak 
oferuje bowiem Max & Mina's Home Made Ice Cream w Queens. 

4. Lody o smaku łososia
     Lody o smaku łososia zjeść można w warszawskiej lodziarni Limoni, która w swojej ofercie 
ma także lody koperkowe, oscypkowe i buraczane. 

5. Lody z insektami
    Nie, to nie są żarty. W Kolumbii podawane są lody z insektami.

6. Lody o smaku ostrej papryczki
    Lody o smaku ostrej papryczki zjeść można w lodziarni The Ice Cream Shop di Rehbooth 
w Massachusetts.

7. Foie gras
     Foie gras jest produktem, który wzbudza bardzo wiele kontrowersji. To rodzaj pasztetu 
produkowanego z wątróbek specjalnie tuczonych gęsi bądź kaczek. Lodziarnia Humphry 
Slocombe w San Francisco w swojej ofercie posiada właśnie takie lody, a także inne smaki, 
jak np. prosciutto (czyli surowa szynka parmeńska znana szczególnie z Włoch).

8. Lody o smaku haggis
    Pewnie niektórzy z was nie wiedzą, co to jest haggis. Otóż jest to szkocka potrawa 
narodowa, przyrządzana z podrobów wymieszanych z cebulą, mąką i przyprawami, 
zaszytych i duszonych w owczym żołądku. Przypomina polską kaszankę. Sieć lodziarni Ben 
& Jerry’s ma w swojej ofercie lody o takim smaku.

9. Lody o smaku rozmarynu
    Masz ochotę na lody o smaku rozmarynu? Zjesz je u Jeni's Splendid Ice Creams, w Ohio i 
Tennessee.  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JĘZYKI QUIZ

1. JAK BRZMI PRZYMIOTNIK BIAŁY PO NIEMIECKU?
 A] WEIS  B] SCHWARZ   C] OLA 
 
2. JAK BRZMI PRZYMIOTNIK CZARNY PO NIEMIECKU?
 A] PFOTEN  B] HOLA C]SCHWARZ

 3. CZEŚĆ PO ANGIELSKU TO: 
A]AUGEN  B]TIER  C]HELLO

 4. OKO PO NIEMIECKU TO:
  A]AUGEN  B]COMODE  C]PFOTEN

 5. JAK BRZMI KUZYN PO HISZPAŃSKU?
 A]HULA  B]PRIMO  C]OLA

 6. WODA PO NIEMIECKU? TO:
  A]TIER   B]WASER  C]PFOTEN

 7. PIES PO ANGIELSKU TO:
  A]CATZE  B]CAT  C]DOG

8. JAK BRZMI KOLOROWY PO NIEMIECKU?
A]BUNT   B]KARTOFEL    C]COMPUTER

9. REKIN PO NIEMIECKU TO:
A]HEI    B]REKIN   C]SCHARK

10. JAK BRZMI OLEJ PO ANGIELSKU?
A]SCHARK   B]OIL   C]CAT

ODPOWIEDZI NA OSTATNIEJ STRONIE GAZETKI. :)
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Jakiego smaku lodów nie lubisz? 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Kokosowy Truskawkowy Bakaliowy Kiwi Mięta-Czekolada
Guma balonowa Słony karmel Nie lubię lodów

Sonda wakacyjna

            Jaki smak lodów najbardziej lubisz?

Cytrynowy Pistacjowe Smerfowy Mango Czekoladowy Nie lubię lodów



             Do jakiego kraju chciałbyś pojechać? 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Francja Hawaje Japonia Anglia
Meksyk Hiszpania



Egzotyczne potrawy 

Chutney 

Chutney to dodatek w kuchni subkontynentu indyjskiego. Chutney są produkowane w różnych 
odmianach, np. o smaku pomidorowym, z dodatkiem 
mielonych orzeszków ziemnych, jogurtu lub twarogu, 
ogórka, pikantnego kokosa, pikantnej cebuli lub sosu 
miętowego.

Pikantne chutney

Pikantna zupa meksykańska z mięsem mielonym 

Pikantna zupa meksykańska z mięsem mielonym to znakomity pomysł 
na rozgrzewające danie – idealne na jesienne i zimowe dni. Jest 
pożywna, bogata w warzywa, a przy tym dostarcza niezwykłych wrażeń 
smakowych. Zawartość fasoli i kukurydzy powoduje, że w 
przeciwieństwie do wielu innych zup, bardzo skutecznie gasi uczucie 
głodu

Pikantna zupa meksykańska

Gnocchii z pomidorami i bazylią  
Myśląc o daniach z Włoch, od razu przed oczami widzimy 
przeróżne makarony. Skupmy się tym razem na kluskach - 

gnocchi. Po włosku oznaczają dosłownie „grudki”. 
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Tabbouleh - sałatka arabska z kaszą Bulgur 

Tradycyjna sałatka arabska – ta z kaszą bulgur – to znakomita 
propozycja na te okazje, kiedy masz ochotę na coś egzotycznego. 
Jednocześnie jest to przepis łatwy do wykonania i bazujący na 
znanych, lubianych składnikach.

Paella 

Jest to kolorowe i smakowite danie hiszpańskie z ryżu, 
kurczaka, pomidorów, z dodatkiem zielonego groszku oraz 
szafranu.

 

Tako senbei 

Tako senbei to swego rodzaju wafel wyrabiany na 
miejscu w budce gastronomicznej. Dodajmy, że jest to 
wafel zrobiony z ośmiornicy. Cały sekret przygotowania 
tego dania leży w tym, aby ośmiornicę umiejętnie 
rozmiażdżyć za pomocą urządzenia przypominającego 
prasę. W ten sposób powstaje płaski wafel, który w 
najmniejszy sposób nie przypomina ośmiornicy w 
stanie wyjściowym. Tak przygotowany fast food z 
pewnością zadowoli niejednego fana ośmiornic – 
szczególnie, że tako senbei jest bardzo popularne w 
Kraju Kwitnącej Wiśni!
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Egzotyczne kraje
Maroko 

Większość ludzi myśli, że cała Afryka jest taka sama, i tu was, drodzy czytelnicy, zaskoczę. 
Wcale tak nie jest. Afryka składa  się z wielu krajów, między innymi Maroka. W Maroku każde miasto 
się od siebie różni. Na przykład Casablanca jest bardziej nowoczesna, a Marrakesz jest bardziej 
dziki.

 Samo Maroko słynie z miętowej herbaty z kardamonem, soku pomarańczowego i wielu 
egzotycznych przypraw, takich jak: kardamon i czerwony pieprz. Maroko jest piękne, posiada 
mnóstwo mess i pustyń. Niestety, ani trochę nie martwi się zwierzętami - małpy są na łańcuchach i w 
klatkach - to częsty widok. Jedynie w Casablance tak nie jest jest, bowiem jest ona rozwinięta tak jak  
Europa. Odradzam tam picia wody  z kranu, ewentualnie wodę butelkowaną. Radzę pić soki i 
herbaty, które są tam pyszne. Nie można zapomnieć o owocach, takich jak: mango, banany, 
pomarańcze i daktyle.

Ludzie często są mili, ale czasami znajdą się  oszuści. Teraz powiem, jak się przed nimi 
chronić - wystarczy nie ufać ludziom mówiącym, że ulica jest zamknięta lub czasowo nieczynna i 
mogą was zaprowadzić tam, gdzie idziecie. W Casablance kręcono film o tytule „Casablanca”, a w 
Marrakeszu słynny film Hitchcocka o nazwie „Człowiek, który wiedział za dużo”. W Marrakeszu jest 
dom Saint Laurent, który po jego śmierci przemieniono w muzeum, gdzie znajduje się mnóstwo  
pięknych roślin, takich jak: bambusy, eukaliptusy, lilie wodne itp.
Oto flaga Marrakeszu: 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                           SONDA                   
Flagi          Świata 

213

Złe odpowiedzi-Rosja, Izrael, Albania, Egipt, Norwegia,               
Złe odpowiedzi-Polska, Nowy Jork, Włochy
Rumunia,  Afganistan, Ukraina.                                                            

Złe odpowiedzi-Rosja, Belgia                                                   Złe odpowiedzi-Austria, Afryka, Egipt, Francja
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Złe odpowiedzi Dobre odpowiedzi Złe odpowiedzi Dobre  odpowiedzi

Złe odpowiedzi Dobre odpowiedzi Złe odpowiedzi Dobre odpowiedzi



 

QUIZ - ODPOWIEDZI: 1A,2C,3C4A,5B,6B,7C,8A,9A,10B
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