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ZIEMIA JEST W NASZYCH RĘKACH!

                22 kwiecień - Międzynarodowy 
                             Dzień Ziemi

   Dzień Ziemi znany też jako Światowy
Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień
Ziemi. Tego dnia, corocznie wiosną, są
prowadzone akcje, których celem jest
promowanie postaw proekologicznych w
społeczeństwie. Można powiedzieć, że to
największe ekologiczne święto świata.
Każdego roku wybierane jest inne hasło
przewodnie.  Najczęściej kojarzoną
piosenką  związaną z ekologią jest hit
Michaela Jacksona Earth Song - czyli
pieśń ziemi. 
 

     Pierwszy raz Dzień Ziemi ogłosił 21 marca burmistrz San
Francisco, Joseph Alioto w 1970 r. Ideę poparł sekretarz
generalny ONZ, U Than i to oficjalna data.Natomiast miesiąc
później odbyła się manifestacja ekologiczna, w której wzięło
udział 20 milionów Amerykanów i, aby uczcić ten dzień, obchody
Międzynarodowego Dnia Ziemi wyznaczono na 22 kwietnia.
Dzień ten wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle
samo, co noc . 
Inicjatorem Dnia Ziemi w Polsce był poseł Jan Rzymełka z
Katowic. Pierwsze obchody w Warszawie odbyły się w roku
1990.  Dzień Ziemi stał się okazją do organizowania akcji
mających uświadomić młodzieży oraz całemu społeczeństwu, jak
należy dbać o nasze środowisko naturalne. W Polsce akcja
najczęściej skupia się przede wszystkim na problemie śmiecenia
i ponownym odzysku cennych surowców.

                                                                                    ZUZIA M.

*Międzynarodowy Dzień Ziemi 
*BLASKI I CIENIE ZAWODÓW
- WYWIAD Z KIEROWCĄ 
* Wielkanoc i śmigus-dyngus
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pisanek 
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* Spojrzeć inaczej na drugiego
człowieka. Autyzm.
* Relacje redaktorów: 
Wycieczka do Torunia
* Dusza zamknięta w winylowej płycie
* Recepta na smutek - CZEKOLADA
* Deskorolka- niezwykła deska
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Dzień Ziemi w naszej szkole

   Ciekawostki o naszej         
               planecie

Każdego roku uczniowie naszej szkoły aktywnie
włączają się w obchody Dnia Ziemi, aby pokazać jak
ważne jest dbanie o naszą planetę. Tego dnia już od
rana trwały przygotowania. W hali ustawiono
stanowiska pani Gabrieli Kwiatkowskiej (projektantki
ogrodów) oraz leśników. Można tam było obejrzeć i
dotknąć różnych eksponatów przyrodniczych,
posłuchać ciekawostek dotyczących roślin i leśnych
zwierząt. Odbywały się także różne konkursy z
nagrodami. Przed społecznością szkoły
zaprezentowały się dziewczęta, które śpiewały wesołe
piosenki o naszej planecie. Głos zabrali również Pani
Dyrektor, Wójt, leśnicy oraz przedstawicielki koła
biologicznego. W obchodach Dnia Ziemi brały również
udział delegacje ze szkół w Chudku, Dylewie,
Jazgarce i Wachu. Na zakończenie członkowie kółka
biologicznego wraz z opiekunami i gośćmi w asyście
policji przemaszerowali ulicami Kadzidła do Urzędu
Gminy uczestnicząc w happeningu. Było pięknie,
kolorowo i wesoło. 
Do zobaczenia za rok!                                 ZUZIA M.
                                       

Ziemia jest trzecią planetą od Słońca.

Pod względem wielkości plasuje się na 5 miejscu
planet znajdujących się w Układzie Słonecznym.

Jest to jedyna planeta, którą pokrywa woda, stanowi
ona 70% powierzchni Ziemi. 

Ziemia jest jedyną, znana planeta na, której występuje
życie.

Szacuje się że powstała około 4,54 miliarda lat temu.

Happening przed urzędem gminy

Happening

Warsztaty z leśniczymi

Występy muzyczne

M.M

M.M

M.M

M.M
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    Wielkanocne zwyczaje

Śmigus-dyngus, czyli
inaczej lany poniedziałek

      Tradycje związane z Wielkanocą

Wielkanoc

lany dzień

Święta Wielkanocne obfitują w tradycje i zwyczaje
ludowe, z których część jest wciąż żywo kultywowana,
a część coraz bardziej zanika. Niektóre zwyczaje i
tradycje wielkanocne przetrwały do dzisiaj w nieco
zmodyfikowanej formie. Jedną z tradycji
wielkanocnych jest święcenie palm w Niedzielę
Palmową. Na Kurpiach kobiet często robią palmy
samodzielnie.
Druga tradycja odbywa się w Wielką Sobotę. W tym
dniu idziemy poświęcić nasz koszyczki, w którym
znajdują się symboliczne produkty. Zawartość
święconki może się różnić w zależności od regionu,
jednak najczęściej znajdują się tam jajka, chleb,
kiełbasa lub wędlina i sól. W koszyczku nie może
zabraknąć także baranka. Nareszcie po Wielkiej
Sobocie nadchodzą Święta Wielkanocne. Rano, gdy
wyruszamy do kościoła, nic nie jemy. Po mszy
wrócimy do domu całą rodziną siadamy do stołu, by
móc zjeść uroczyste śniadanie i  pokarm ze
święconki.                                           Diana Malon

Poniedziałek Wielkanocny, czyli lany poniedziałek, lub
śmigus-dyngus, to dzień, w którym oblewamy się
wodą. Śmigus-dyngus jest przede
wszystkim  tradycją ludową, która miała
symbolizować początek wiosny. Sięga ona jeszcze
czasów średniowiecza.  Dzień ten traktowany jest
przez Kościół katolicki jako kontynuacja
Zmartwychwstania Chrystusa. Dla wielu osób  to
zwyczaj oblewania się, który ma w Polsce długą
tradycję. Obecnie lany poniedziałek traktowany jest
jako podtrzymywanie tradycji ludowej oraz dobra
zabawa. W niektórych rejonach sąsiedzi robią sobie
psikusy. W lany poniedziałek młodzież, i nie tylko,
polewa się wodą mającą dać zdrowie i pomyślność. 
Niegdyś istniały nawet poradniki.  Oblanie dziewczyny
było niejako wyróżnieniem jej wśród towarzyszek,
pominięcie którejkolwiek równało się dla niej z
lekceważeniem. W naszych czas dzieci podczas kiedy
chodzą od domów dostają cukierki.
źródła: Śmigus dyngus: skąd się wziął? [HISTORIA] |
naTemat.pl
Lany poniedziałek – prastary zwyczaj - Historia -
polskieradio.pl
Lany poniedziałek - historia, tradycje, kary za
oblewanie wodą - Wiadomości (onet.pl) Diana Malon

                  Nie byłoby 
          Bożego Narodzenia, 
    gdyby nie było Wielkanocy.
 

                      Gordon B. Hinckley

Pixaby
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https://natemat.pl/346097,smigus-dyngus-skad-sie-wzial-historia
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1105217,Lany-poniedzialek-%E2%80%93-prastary-zwyczaj
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/lany-poniedzialek/vy4emqv
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            Tradycje wielkanocne - pisanie pisanek

Wielkanoc wiąże się z bardzo dużą ilością tradycji,
które sięgają nawet XIV wieku. Palmy, pisanki,
potrawy wielkanocne, lany poniedziałek i wiele innych.
W zależności od regionu pewne elementy
poszczególnych tradycji różnią się między sobą i są
charakterystyczne właśnie dla danego regionu.  
    W naszej szkole odbyło się spotkanie z twórczynią
ludową Panią Elżbietą Prusaczyk, która przybliżyła
uczniom tajniki pisania pisanek. Opowiedziała skąd
wziął się taki zwyczaj, jak barwiono jajka w dawnych
czasach, jak przygotować wydmuszkę. Pani Ela
pokazała wzory charakterystyczne dla kurpiowskiego
regionu a uczniowie z zapałem próbowali tworzyć...     

M.SZ. M.SZ.

Klasa 8

PISZEMY PISANKI

Początkowo jajka były tylko kraszone, czyli malowane
na czerwono. Ten kolor symbolizuje krew - esencję
życia, zwycięstwo. Potem malowano jajka na zielono -
symbol odradzającej się po zimie przyrody, a także na
żółto - nawiązanie do słońca.
Dopiero z czasem zaczęto stosować różne techniki
zdobnicze.

,,Kurpiowskie pisanki"
Muzeum Kultury Kurpiowskiej

,,Nie ma Świąt Wielkanocnych bez pisania
pisanek"
                                                                Kamila Sz.

M.SZ. M.SZ.

M.SZ.

M.SZ.
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         Refleksje nastolatki na temat pracy

 Owoce drzew są ich dziećmi, rosną piękne i
soczyste. Jeśli będziemy rzetelni w wykonywanej
pracy, jej owoce będą równie piękne.
Nie mowa tu tylko o pracy, którą wykonują nasi
rodzice, ale również chodzenie do szkoły, czy
rozwijanie naszej pasji. Jest to bardzo ważne. Przez
systematyczne praktykowanie hobby możemy
poznać, co tak naprawdę lubimy. Jest to przydatne,
jeśli chodzi o wybór pracy na przyszłość. Praca ma
być miejscem przyjemnym, gdzie nie tylko musimy
chodzić, aby zarabiać pieniądze, ale również aby
rozwijać się zawodowo.
Korzyści pracy uzyskujemy jako jednostka, czyli np.
awanse, wysokie miejsca w konkursach. Dzięki niej
możemy również pomagać innym. Tego typu pracą
jest wolontariat. W szkole taka sytuacja to pomoc
koledze z przedmiotu, który dobrze mi wychodzi.
Często w zamian możemy liczyć na to z drugiej
strony.

 Dlaczego warto rozwijać swoje zainteresowania?
-są odpoczynkiem od codziennej rutyny
-pomagają zagospodarować czas
-zmniejszają poziom stresu
-poprawa kondycji(hobby fizyczne)
-poprawić kontakty międzyludzkie
-poprawia koncentracje
-pomaga wyznaczać swoje cele i dążyć do ich
wykonania

Korzyści z pomocy innym:
-poznanie nowych ludzi
-rozwija przydatne umiejętności
-wypełnia czas wolny, nie nudzimy się
-satysfakcja z wykonywania dobrych czynów
-szacunek otoczenia
-świeże spojrzenie na świat

Natalia Cichoń

                              Pracuj rzetelnie, 
         bo z owoców twej pracy korzystają inni, 
              jak Ty korzystasz z pracy drugich.
                          
                                              Kardynał Stefan Wyszyński ABC Społecznej Krucjaty Miłości 
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Kierowca: Nie, nigdy nie marzyłem, żeby zostać
kierowcą, ale od zawsze lubiłem  prowadzić
samochód.
Redaktor: Jakie było najpiękniejsze miejsce, w
którym Pan był, a jakie rozczarowało?
Kierowca: Najpiękniejsze państwa, które
odwiedziłem to Hiszpania i Włochy, najgorszy kraj  to
Anglia. Lubię tam jeździć, ale grasują tam różni
złodzieje.
Redaktor: Czy kiedykolwiek jechał Pan po
niebezpiecznej trasie?
Kierowca: Jechałem przez niebezpieczne trasy.
Głównie na tych trasach były zagrożenia klimatyczne i
pogodowe.
Redaktor: Jakie są wady, a jakie zalety uprawianego
przez Pana zawodu?
Kierowca: Wady są takie, że długo nie widzę się z
rodziną, ponieważ mam ograniczony czas pobytu w
domu. Nie mogę też wyjeżdżać z przyjaciółmi na
wakacje. Natomiast zaletami jest to, że mogę
podziwiać piękne widoki oraz mam możliwość
zwiedzenia świata. Czasami nawet poznaje nowych
ludzi.
Redaktor:  Z jaką maksymalną prędkością  może
jechać kierowca?
Kierowca: Kierowca może jechać 88 na godzinę.
Redaktor: Gdzie Pan śpi?
Kierowca: Śpię nad siedzeniami. Jest tam specjalne
miejsce do spania nazywane kurnikiem
Redaktor: Czy zawsze Pan wie, co przewozi?
Kierowca: Czasami wiem, ale częściej nie wiem, co
mi się trafi do przewiezienia.
Redaktor: Czy zdarzyło ci się przewozić
niebezpieczne załadunki.
Kierowca: Tak, ale na przykład broni  lub
łatwopalnego gazu nie mogę jeszcze przewozić,
ponieważ nie mam takich uprawnień.
Redaktor: Czy w Polsce są kierowcy bardziej życzliwi
niż w innych krajach?
Kierowca: Z przykrością stwierdzam, że nie. Są
niecierpliwi. 

5 kwietnia jest obchodzony Dzień Grzeczności za
kierownicą. Uważam, że praca kierowcy jest
odpowiedzialna i trudna, a zawód stresujący, dlatego,
aby Wam go przybliżyć, przeprowadziłam wywiad z
zawodowym kierowcą busa.
Redaktor:  Czy trzeba ukończyć jakąś szkołę, żeby
móc jeździć po świecie zawodowo jako kierowca?
Kierowca: Nie ma specjalnej szkoły dla kierowców,
ale oczywiście trzeba mieć prawo jazdy kategorii C, 
warto też znać  język angielski.
Redaktor: Ile trzeba mieć ukończonych lat, żeby
dostać takie prawo jazdy?
Kierowca: Co najmniej 21.
Redaktor: Ile godzin dziennie może jeździć kierowca
Kierowca: Codziennie jeżdżę po 9 godzin, więcej nie
mogę. W trasę wyjeżdżam na 3 tygodnie, a czasami
nawet jadę na 4 tygodnie. Do domu natomiast
przyjeżdżam na  tydzień.
Redaktor: Czy ta praca sprawia dużą przyjemność?
Jeśli tak, czy to jest Pana hobby?
Kierowca: Tak sprawia mi ogromną przyjemność. To
moje hobby.
Kierowca: Muszę zrobić testy, żeby jeździć busem.
Jednymi z takich testów są psychotesty, inaczej są to
testy lekarskie. Badają czy mam dobry słuch i wzrok.
Sprawdzają też czy umiem odróżnić kolory.
Redaktor: Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu złapać
gumę? Co robić w takiej sytuacji?
Kierowca: Nieraz już zdarzyło mi się złapać gumę,
więc w tej sytuacji zjeżdżam na postój. Jednak nie
mogę tam zbyt długo stać, więc  wypadku dzwonię po
pomoc drogową.
Redaktor: Czy jako dziecko marzył Pan, by zostać
kierowcą?

                      BLASKI I CIENIE ZAWODÓW
                        - WYWIAD Z KIEROWCĄ  
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZEŃSTWA

       Spojrzeć inaczej 
  na drugiego człowieka 

Nie każdy z nas ma rodzeństwo.
Często można się pokłócić z
bratem bądź siostrą, lecz też
można się szybko pogodzić. Jest
specjalne święto dla rodzeństwa.
Obchodzone jest 10 kwietnia od
1998 roku. Ten dzień został
wymyślony przez Claudię Evart,
która chciała upamiętnić swojego
brata i swoje siostry. Dzień
Rodzeństwa został wprowadzony
do oficjalnego spisu uroczystości i
świąt Kongresu USA we wrześniu
2005 roku. Czasami rodzeństwo
może mieć różne choroby takie jak
Autyzm.

Autyzm to choroba, która jest zaliczana do grupy
symptomów inaczej wycofaniem, czyli unikaniem
kontaktu z ludźmi i otoczeniem. Przyczyna choroby
jeszcze do pełni nie została poznana. Autyzm według
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 to
całościowe zaburzenie rozwojowe. Najczęściej
objawia się ona w pierwszych trzech latach życia i
występuje u około 30 na 10 000 osób. Są różne
objawy autyzmu dziecko jest grzeczne, spokojne, nie
skupia wzroku na osobach, a gdy weźmie się je na
ręce to sztywnieje. Oprócz tego dziecko godzinami
wpatruje się w jeden punkt. W naszej szkole 4
kwietnia obchodziliśmy dzień solidarności z osobami z
autyzmem. W tym dniu uczniowie zakładali niebieskie
ubrania.
Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodze%C5%84stwo,
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-i-
zaburzenia-psychiczne,autyzm---objawy--przyczyny-i-
leczenie-u-dziecka-z-autyzmem,artykul,1586353.html,
                                                             Miłosz Sęk

„Rodzeństwo to kawałek dzieciństwa, którego nigdy
nie tracimy.” – Marion C. Garretty

„Miłość rodzeństwa jest najtrwalsza. Wygląda jak
kamień szlachetny równie wytrzymały jak
najtwardszy metal, a jego wartość rośnie z biegiem
lat.” – Hector Carbonneau

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodze%C5%84stwo
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-i-zaburzenia-psychiczne,autyzm---objawy--przyczyny-i-leczenie-u-dziecka-z-autyzmem,artykul,1586353.html
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KAROL WOJTYŁA
PAPIEŻEM

Starajmy się tak postępować i tak żyć,
by nikomu w naszej Ojczyźnie nie
brakło dachu nad głową i chleba na
stole, by nikt nie czuł się samotny,
pozostawiony bez opieki.
                             Papież Jan Paweł II 

statua Jana Pawła II

                                 
 Życie Karola Wojtyły 

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w
Wadowicach powiększył rodzinę Karola(ojca),
Emili(matki) i Edmunda(brata) była również Olga
,która zmarła zaraz po urodzeniu. Ojcem małego
Karolka był Karol Wojtyła, będącym porucznikiem 
stacjonującego w mieście 12. pułku piechoty. Tata
urodził się w 1879 roku w Lipniku koło Bielska-Białej.
Jednak nie zatrzymał się na poruczniku pracował
potem jako urzędnik i oficer. Mama przyszła na świat
w 1884 roku w Białej. Zajmowała się domem i
pracowała dorywczo jako krawcowa. Emila i Karol
pobrali się w Krakowie między 1903 a 1905 rokiem,
dokładna data jest nieznana ,ponieważ zaginęły księgi
metrykalne(księgi metrykalne to zbiór wydarzeń
kościelnych)  We wrześniu 1930 roku. Karol rozpoczął
naukę w 8-letnim państwowym gimnazjum męskim
imieniem Marcina Wadowity. Był bardzo dumnym
uczniem. Ale najlepsze wyniki osiągał w nauce łaciny i
greki. Dodatkowo zamiłowanie do języków
nowożytnych rozbudzał nim ojciec. Który uczył go
języka niemieckiego. 

Naturalne zdolności językowe sprawiły, że w tym
okresie młody Karol szczególnie zainteresował się
literaturą i teatrem. Występował w kółku
dramatycznym przy kościele parafialnym, ale gorliwiej
udzielał się jako aktor i reżyser prężnie działającym
kółku teatralnym, prowadzonym przez nauczycieli
języka polskiego w wadowickich gimnazjach. Rolę
odgrywa wśród nich młody Mieczysław Kotlarczyk.
Późniejszy znany reżyser, dramaturg i krytyk literacki
młody Karol już w latach gimnazjalnych odznaczał się
głęboką wiarą zwrócił na to uwagę katecheta, ksiądz
Kazimierz Figlewicz. Karol Wojtyła umiera o 21:37 2
kwietnia w 2005r. jako Papież Jan Paweł II.
Upamiętnianie Papieża przez młodzież:
Owszem jak najbardziej, jeszcze jak. Co mam
czynić?             
                                                    Szymon Bakuła
na podstawie książki Święty Jan Paweł II 
100lat

Karol Wojtyła siedzi drugi od lewej

                               Papież Polak   
    17 ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

pixabay

książka Św. Jan Paweł
II
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Relacje naszych redaktorów WYCIECZKA DO TORUNIA

    W dniach 8-10.04 uczniowie klas VII i VII wraz z
opiekunkami paniami E.Kłos, E. Szulkowską, I.
Puławską i M. Wilk wyjechali na wycieczkę do
Torunia, Golubia Dobrzynia i Ciechocinka.         
 Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Stare Miasto w
Toruniu i Centrum Chemii w Małej Skali oraz Zamek
Golubski nocą, gdzie mieliśmy również  obiadokolacje
i nocleg. Drugiego dnia  po śniadaniu udaliśmy się do 
 Planetarium w Toruniu, Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy oraz Muzeum Piernika, gdzie każdy
własnoręcznie mógł zrobić swojego pierniczka. Na
koniec dnia wróciliśmy na Zamek Golubski a po
obiadokolacji  było wieczorne ognisko z pieczeniem
kiełbasek. Ostatniego dnia po śniadaniu, przed
wyjazdem w drogę powrotną były jeszcze zabawy
historyczne z Bractwem Rycerskim. Wracając już do
domu odwiedziliśmy jeszcze Ciechocinek, gdzie,
niestety z powodu remontu tylko z zewnątrz
widzieliśmy Tężnie. Na koniec zajechaliśmy do Mc
Donalda na mały posiłek. I to koniec naszej
wycieczki.  Po paru godzinach spędzonych w
autokarze zakończyliśmy naszą przygodę na
szkolnym parkingu około godziny 19-tej. Była to jedna
z najfajniejszych wycieczek! Zapamiętamy ją na
długo, ale co dobre szybko się kończy. 
                                                                   ZUZIA M.

Zamek Golub-Dobrzyń

Dom Mikołaja Kopernika
Muzeum Piernika

Młyn Wiedzy

      Zamek w Golubiu- Dobrzyniu został zbudowany przez zakon krzyżacki w 1300r.  i stoi na wzgórzu. 
 Obecnie zamek można zwiedzić oraz pełni funkcję hotelu. Według legendy po zamku przechadza się 
 Biała Dama, a owa Dama to nikt inny jak Anna Wazówna .

Z.M

Z.M
Z.M

Z.M
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     Przepis na blok
czekoladowy 

Składniki: 

- 1 margaryna
- 1 szklanka cukru
- Pół szklanki wody
- 2 łyżki kakao
- 1 mleko w proszku (500g)
- Dodatki (dowolne, ale polecam ryż preparowany,
bakalie i herbatniki)

Sposób przygotowania:

Margarynę, cukier, wodę, kakao podgrzać w garnku,
lecz nie zagotować. Zdjąć z ognia i poczekać aż się
przestudzi. Do masy dodać mleko w proszku i
dokładnie wymieszać, dodać dodatki. Masę przełożyć
do formy wyłożonej papierem do pieczenia i odstawić
do lodówki na noc.

Smacznego!

                                             Laura Orzechowska

      Dzień Czekolady obchodzony jest 12 kwietnia. 
Ten smakołyk lubiany jest na świecie od ponad 200
lat.
Odsłony czekolady to nie tylko batony, ale i też mydło,
piwo i nawet masaż. Napojem czekoladowym
delektowali się już Majowie i Aztekowie, lecz dopiero
w XV wieku Krzysztof Kolumb z jednej z swoich
wypraw przywiózł ziarna kakaowca do Europy.
Kilkaset lat później w Niemczech powstała pierwsza
tabliczka czekolady. 
       Ciekawą informacją jest to, że umiarkowane
spożywanie czekolady ma na nas pozytywny wpływ
na zdrowie. Badania pokazują, że substancje
znajdujące się w czekoladzie bardzo dobrze wpływają
na prace mózgu i układu krążenia, choć tak samo
dobrze wpływają na nasz nastrój. 
       Rocznie ludzie na całym świecie na czekoladę
wydają 7 miliardów dolarów.
Główne rodzaje czekolady to gorzka, biała, mleczna,
deserowa i rubinowa lub różowa.

Źródło:
https://www.kalbi.pl/dzien-czekolady
https://www.octochocolate.pl/podstawowe-rodzaje-
czekolady-czym-sie-roznia/
 
                                               Laura Orzechowska

Czekolada

Blok czekoladowy

                        Recepta na smutek 
                           - CZEKOLADA
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     Dusza zamknięta 
    w płycie winylowej 

Gramofon na płyty

        Czym  właściwie  są płyty winylowe 
                          i kto je stworzył ?

Płyty winylowe to analogowe nośniki dźwięku –
głosu i muzyki. Dźwięk  jest na nich zapisany w
postaci cienkiego spiralnego rowka, który jest
odczytywany przez cienką igłę głowicy. 

Za wynalazcę we współczesnym znaczeniu uznaje
się Emila Berlinera. Wcześniej technologię
graficznego zapisu dźwięku rozwijali Thomas
Young, Thomas Alva Edison, Charles Cros,
Alexander Graham Bell oraz Charles Summer
Tainter.
 
Płyty były bardzo modne i powszechnie słuchane
za czasów naszych dziadków. Odsłuchiwano je
przy użyciu gramofonu lub adapteru. 

Obecnie koszt wyprodukowania takiej płyty to około
150-200 zł .Gdy chcemy użyć  płyty winylowej
jako ozdobę, np. zawiesić na ścianę, dobrym
pomysłem jest kupienie atrapy takiej płyty, którą
bez problemu można odszukać w internecie za
około 20-30 zł .

          Krótka historia płyt winylowych 

 Płyty gramofonowe weszły do produkcji pod koniec
XIX wieku. Pomysłodawcą nowego zapisu muzyki był
Emil Berliner. Płyty z ebonitu zostały następnie przez
niego opatentowane. Amerykanin stał się twórcą
nowej dziedziny w gospodarce - przemysłu
fonograficznego.

                     Pierwsze płyty w Polsce

Sprzedaż płyt winylowych od producenta
Berliner rozpoczęła się już 1899 roku. W tym samym
czasie powstała również Fonotypia Krajowa -
pierwsze przedsiębiorstwo w kraju, które było
odpowiedzialne za produkcję wałków do fonografów.
Rynek gramofonowy rozwijał się w błyskawicznym
tempie. Popyt na odtwarzacze muzyczne nieustannie
się zwiększał. W 1904 roku w Warszawie powstaje
pierwsza fabryka płyt - Syrena Rekord i Łódzka
Fabryka Gramofonowa- płyty winylowe   W ciągu kilku
lat, w samej stolicy istnieje już 10 fabryk i zakładów
związanych z przemysłem fonograficznym. na stałe
zagościły w polskich domach. Dopiero w latach 90-
tych XX wieku zaprzestano masowej produkcji.
Zostały one wyparte przez inne, bardziej nowoczesne
nośniki muzyczne.

Zasłuchana

Pixabay

Pixabay
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           Deskorolka 
     -niezwykła deska    

             Uśmiechnij się! 
     Z uśmiechem Ci do twarzy! 

Numer kwietniowy redagowali: 

Zuzia Marchewka, Laura Orzechowska, 
Diana Malon, Kamila Szkodzińska, Natalia Cichoń,
Szymon Bakuła, Miłosz Sęk, Jakub Podbielski, Filip
Roziecki 
Red.naczelna: Urszula Nalewajk 

:D

       ZGADUJ -  ZGADULA

Święta! Święta nadeszły!
Wstawajmy! Już rano!
Podzielimy się jajeczkiem,
bo dziś przecież…Wielkanoc
Pleciony ze słomy albo z wikliny. W święta do
kościoła go zanosimy. Co to? Koszyczek
wielkanocny.
Ten prawdziwy na śniadanie
wychodzi na łąkę.
Ten cukrowy raz do roku
ozdabia święconkę.Baranek wielkanocny
Choć już święta blisko, wiatr na dworze dmucha.
Na talerzu, w domu kiełkuje…Rzeżucha
Malowane lub kraszane, na Wielkanoc
ozdabiane.    Pisanki
Wielkanocna zupa, w niej kiełbaska pływa.
Jest tam też jajeczko, żółte jak słoneczko.  Źurek
Źródło: https://www.rodzice.pl/wielkanocne-
zagadki-dla-dzieci/
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