Włochy

– paostwo w Europie południowej. Długośd włoskiego wybrzeża to aż 7600 km, a otaczają je

morza: Śródziemne, Liguryjskie, Tyrreoskie, Jooskie i Adriatyckie. Włochy podzielone są na 20 regionów, z których
najbardziej znane to: Apulia (stolica: Bari), Kampania (stolica: Neapol), Lacjum (stolica: Rzym), Piemont (stolica:
Turyn) i Toskania (stolica: Florencja). Największe włoskie miasta to: Rzym, Mediolan i Neapol.
stolica: Rzym waluta: euro
Co warto zobaczyd we Włoszech:

Koloseum – Rzym

Neapol

język urzędowy: włoski dominująca religia: katolicyzm

Mediolan

Pompeje

Kaplica Sykstyńska

Wezuwiusz

Co warto zjeśd i wypid we Włoszech:
pizza – niezależnie od tego, w którym rejonie Włoch się znajdujemy,
warto pojechad do Neapolu na pizzę (z mozarellą, bazylią i pomidorami). Takiej dobrej pizzy
nie da się zjeśd w żadnym innym mieście we Włoszech
pasta – Włosi są znani z najlepszych na świecie makaronów; do każdego
rodzaju makaronu dopasowany jest odpowiedni sos. Warto spróbowad:
spaghetti aglio e olio (z oliwą i z czosnkiem), penne arabiatta (z chili)
gnocchi – ziemniaczane kluseczki z różnymi sosami
limoncello – likier cytrynowy
NARODOWE BARWY WŁOSKIE TO:
pomidory
mozzarella
bazylia

KARNAWAŁ W WENECJI – pięd
dni przed Środą Popielcową

UROCZYSTOŚĆ PRZEMIENIENIA KRWI W
NEAPOLU – pierwsza sobota maja, 10 września
i 16 grudnia. Uważa się, że jeśli krew św.
Januarego (wybawiciela i protektora miasta)
nie zmieni się w płyn, na Neapol spadnie
nieszczęście. W XX w. krew nie zmieniła
konsystencji m.in. w 1941 r. i nastąpił wybuch
Wezuwiusza, w 1980 r. - trzęsienie ziemi, i w
maju 1988 r., - następnego dnia drużyna
Napoli przegrała z AC Milan.

film: Ojciec chrzestny 1-3 reż. F.F. Coppola, La Dolce Vita reż. F. Fellini, Pod słoocem Toskanii reż. A. Wells, Jedz, módl
się i kochaj reż. R. Murphy, Genua – włoskie lato reż. M. Winterbottom, Listy do Julii reż. G. Winick, La Strada reż. F.
Fellini, Rzymskie wakacje reż. W. Wyler, Rzymska opowieść reż. B. Bertolucci, Malena reż. G. Tornatore, Nine reż. R.
Marshall, Osiem i pół reż. F. Fellini, Sycylijczyk reż. M. Cimino
książka: Ojciec chrzestny, Rodzina Borgiów (Mario Puzo), Włochy. Podróż na południe (A.M. Goławska), Jedz, módl się
i kochaj (E. Gillbert), Tamtego lata na Sycylii, Tysiąc dni w Wenecji, Tysiąc dni w Toskanii, Tysiąc dni w Orvieto
(Marlena De Blasi), Ja, Klaudiusz (Robert Graves)

MAŁY SŁOWNICZEK WŁOSKO-POLSKI
BUONGIORNO (dzieo dobry)
ARRIVEDERCI (do widzenia)
CIAO (cześd)
BUONA SERA (dobry wieczór)
BUONANOTTE (dobranoc)
COME TI CHIAMI? (Jak się nazywasz?)

MI CHIAMO… (Nazywam się…)

CHE ORE SONO? (Która godzina?)

NON SO (nie wiem)

QUANTO COSTA? (Ile to kosztuje?)

COSTA CINQUE (To kosztuje pięd)

SCUSI (przepraszam)
PERMESSO! (Proszę mnie przepuścid!)
GRAZIE (dziękuję)
DESTRA (w prawo)

PREGO (proszę)
GRAZIE MILLE (dziękuję bardzo)
SINISTRA (w lewo)

JAK SIĘ MASZ?

KTO TO JEST?

(+)
świetnie
dobrze
jako tako
kiepsko
źle

KOBIETA (Femmina)
STUDENTKA (Studentessa)

(–)
++ benissimo
+ bene
+/– cosi cosi
– male
– – malissimo

MĘŻCZYZNA (Maschio)
STUDENT (Studente)

CO TO JEST?
LAMPA (LAMPADA)
TOREBKA (BORSA)
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OKNO (FINESTRA)

DŁUGOPIS (PENNA)

ZEGAREK
(OROLOGIO)
KOMÓRKA
(CELLULARE)

KSIĄŻKA (LIBRO)
STÓŁ (TAVOLO)

KRZESŁO (SEDIA)

