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Uwaga na koszyki
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Velikonoce - Wesołych
Świąt Wielkanocnych 

w różnych językach

DODATEK - przepisy na pisanki
Koszyk wielkanocny, polowanie na
jajka, święcenie ognia oraz lany
poniedziałek czyli o zwycza jach
wielkanocnych na świecie 

                                    wg Dawida

Życzenie wielkanocne
Mateusza Bryka 

z JKH GKS Jastrzębie ?
10 pytań Mateuszowi Brykowi zadała Ola G.

  W zeszłym roku srebro, w tym brąz – w przyszłym złoto?
Na pewno każdy by chciał. Wiadomo, że apetyt rośnie, ale

na to trzeba poczekać do przyszłego roku i po sezonie
będzie można to ocenić.

Mateusz Bryk

                               e -sport
          Finał ósmego sezonu Intel Extreme Masters 
            w  Katowicach był wielkim wydarzeniem
         Intel Extreme Masters 2014 Katowice
Mistrzostwa Świata w grach komputerowych

IEM w Polsce było najlepiej oglądanym wydarzeniem 
w historii e-sportu. Event w Spodku pobił wiele rekordów,
które powinny być ważne nie tylko dla organizatorów, ale i
dla polskich kibiców.
                       ***************************

   Reprezentacja Polski
w piłce nożnej - fakty dzisiaj i wczoraj

     Hokej na lodzie
Na meczu hokeja dobrze

się bawię
       O historii dyscypliny 
    i wspólnych,
rodzinnych     
wyprawach 
na mecze
              ***********
 * *Gitarowe 
        ABC zapodaje**       
                      Patryk 
                ***********
Królik to nie zając,         ale
warto wiedzieć jak króliki
żyją, czego potrzebują i jak
należy się nimi opiekować.
                 **********

O Rongorongo
i innych tajemnicach Wysp

Wielkanocnych 
***********
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Wesołych

Baranek

Happy Easter, Veselé
Velikonoce - Wesołych
Świąt Wielkanocnych
w różnych językach
Happy Easter <Hepi Ister> -           j.angielski
Frohe Oestern <Froe Ostern> -     
j.niemiecki
Joyeuses Pâques <Żłajuz Pak> -      
j.francuski
Счастливой Пасхи <Szczysliwyj Paschy>
- j.rosyjski
Buona Pasqua <Błona Paskła> -       j.włoski
������ <Kaile de Fłuho dzi> -            j.chiński
Feliz Pascua  <feliz paskła> -          
j.hiszpański
Boldog Húsvéti <Buldog Hulszwieti> -
j.węgierski
Veselé Velikonoce <Wesele Welikonoce> -
j.czeski
Vrolijk Pasen <Folik Pasen> -                      j.
holenderski
Linksmų Velykų <Linksmu Welikmu> -
j.litewski
God påsk <Goł Posk> -                   
j.szwedzki
Vesel de Paști <Wesel de Paszti> -
j.rumuński

Wesołego Zająca i Smacznego Jajka,
 Szczęśliwego Alleluja 

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!!!

Koszyk wielkanocny, polowanie na jajka, święcenie ognia
oraz lany poniedziałek czyli zwyczaje wielkanocne na świecie

+ DODATEK - przepisy na pisanki

Można uzyskać kolor
jajek poprzez
gotowanie ich z:
 - łupinami cebuli -
żółto-brązowy,
 - korą olchy i dębu-
czarny,
 - korą jabłoni -
złociste pisanki,
 - pędem młodego
żyta- zielony,
- wywarem z buraka -
różowy,
Podczas gotowania
dosypać 2,5-3 łyżek
soli.
Następnie można igłą
narysować wzory lub
tradycyjnie pomalować
farbami.

Powodzenia !!!

Polska - polskie zwyczaje pewnie zna każdy z was. Przypomnę
najważniejsze. Oczywiście tradycyjnym zwyczajem jest święconka, w
której skład wchodzą: jajka (pisanki) - symbol nowego życia, baranek
(babka) - symbol zmartwychwstania, chleb - symbol Ciała Chrystusa,
wędliny i masło - symbol dobrobytu, sól - symbol oczyszczenia, chrzan,
ciasta i inne potrawy. Lecz najbardziej znanym i lubianym (przede
wszystkim przez dzieci) jest Śmigus-Dyngus zwany inaczej lanym
poniedziałkiem.        
Anglia- najbardziej znanym angielskim zwyczajem wielkanocnym jest
 tzw. Egg Hunt czyli polowanie na jajka (najczęściej czekoladowe). 
Są poukrywane w trawie krzewach itp., a ten który znajdzie ich najwięcej
wygrywa. Można się również spotkać ze zwyczajem - Rolling Eggs. Polega
on na sturlaniu jajek z górki, a wygrywa ten, któremu się nie rozbije. Trzeci 
z tych zwyczajów to Pace-Egging. Dzieci chodzą od domu do domu i
proszą o czekoladowe jajka. W zamian śpiewają piosenkę, w której obiecują,
że nie przyjdą do tego domu aż do kolejnej Wielkanocy.

Niemcy - w Niemczech Wielkanoc obchodzi się podobnie jak u nas, lecz
charakterystycznymi zwyczajami jest: święcenie ognia, szukanie jajek
(podobnie jak w Anglii), robienie bukietów wielkanocnych i w Poniedziałek
Wielkanocny procesja św. Jerzego.

Świąt

Świąteczny
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         10 pytań do...Mateusza Bryka
      Mateusz Bryk, hokeista, obrońca, ur. 24.08.1989, wychowanek JKH
GKS Jastrzębie. W Ekstralidze od 2009 roku, nieprzerwanie związany  
z klubem z naszego miasta. Rozegrał   w niej 256 meczy, strzelił 23
bramki, asystował przy 51, 9-cio krotny reprezentant Polski. W trakcie
wywiadu przebywający na zgrupowaniu kadry Polski w Krynicy-Zdroju.
 
Gratulacje za zdobycie brązowego medalu - ale według Pana to sukces czy
lekkie rozczarowanie - apetyty kibiców były przynajmniej na finał.

M. B. :Apetyty kibiców, zarządu i zawodników z każdym sukcesem
rosną. Patrząc przez pryzmat przeszłości można potraktować to
jako rozczarowanie, ale biorąc pod uwagę jaki mieliśmy za sobą
sezon, to wydaje mi się że można uznać brąz za mały sukces.

 Jakie są Pana szanse na grę w kadrze za trenera Zacharkina i na grę    w
JKH w przyszłym sezonie?

M. B.:Staram się traktować powołania do kadry poważnie  i robię
co mogę aby znaleźć uznanie w oczach trenera i znaleźć
miejsce       w składzie. Trener mnie powołał nie pierwszy raz, wiec
myślę ze jakaś mała szansa jest na to, abym zagrał w kadrze na
Mistrzostwach Świata na Litwie. Wszystko w moich rękach. Jeżeli
chodzi o nowy sezon ligowy, to na chwilę obecną mam jeszcze
ważny kontrakt     z Jastrzębiem, dlatego chyba wszystko wskazuje
na to, że będzie mnie można zobaczyć na lodowisku „Jastor”          
w przyszłym sezonie.

 Najlepszy zawodnik z którym przyszło Panu grać?
M. B.: Myślę, że spokojnie mogę powiedzieć ze Richard Kral.

 Trener Trliczik opuszcza JKH - co w/g Pana nie wypaliło – atmosfera,
taktyka, przygotowanie do sezonu?

M. B. : Trudno mi powiedzieć. Jeżeli chodzi o moją opinię, to
wydaje mi się, że trenerowi brakowało silnej ręki. Pozostałe rzeczy
były w porządku.

 Szanse Mateusza Bryka na grę za granicą?
M. B.:Na pewno chciałbym spróbować swoich sił i zmierzyć
się         z czymś nowym.

 Najlepszy mecz w którym Pan zagrał?
M. B. ;Było ich sporo i wiele wśród nich dobrych, fajny mecz
zagraliśmy kiedyś z HC Vitkovice. A jeżeli chodzi  o mecze PLH to
trudno mi powiedzieć, który był najlepszy.

 Największy twardziel w JKH?
Maciek Urbanowicz .

 Najlepszy kumpel w JKH?
Nie mam wybranej osoby. Staram się z każdym mieć dobre
kontakty, zarówno z polskimi zawodnikami, jak i obcokrajowcami.
Dobry kontakt mam z chłopakami ze swojego rocznika i
miejscowymi zawodnikami (Kamil Górny, Tomek Kulas, Mateusz
Danieluk, Tomek Pastryk).

JKH GKS Jastrzębie

             JKH GKS Jastrzębie
 Stronkę postanowiłam poświęcić jastrzębskiemu hokejowi, na który chodzę
z całą rodziną. Opisałam krótką relację z tegorocznej rundy play-off, oraz
przeprowadziłam wywiad, specjalnie dla gazetki "Nowinki w dychę" z jednym
z filarów naszej obrony - 

Mateuszem Brykiem.

               Dobry duch drużyny w szatni i na lodzie?
Myślę, że Mateusz Danieluk.

W zeszłym roku srebro, w tym brąz – w przyszłym złoto?
Na pewno każdy by chciał. Wiadomo, że apetyt rośnie, ale na to trzeba
poczekać do przyszłego roku i po sezonie będzie można to ocenić. 
                                              Dziękuję i życzę POWODZENIA

  JKH GKS Jastrzębie z brązowym medalem!
 Kolejny sezon PLH za nami. Po srebrnym medalu JKH z poprze dniego
sezonu, apetyty jastrzębskich kibiców były duże. "Lód" jednak zweryfikował
nieco plany naszych hokeistów.Dobre mecze przeplatali gorszymi a niekie
dy wręcz słabymi. Wzmocnienia poczynione w trakcie sezonu (Laszkiewicz,
Odrobny,Pasiut,Flaszar, Stoklasa), nie poprawiały jakości gry drużyny. Pełni
obaw oczekiwaliśmy zbliżającej się rundy play-off. 28 lutego rozpoczęła się
decydująca batalia Polskiej Ligi Hokeja. Na początek JKH trafiło na drużynę
z Krynicy. Bez żadnych problemów Jastrzębie w trzech meczach rozbiło
KTH w meczach: 6:1, 9:0 i 9:1. W półfinale czekał już na nas STS Sanok -
druga drużyna sezonu zasadnicze go. Gra toczyła się do czterech
zwycięstw. Mimo przewagi w czte rech pierwszych meczach drużyny JKH,
zawodziła naszą ekipę skuteczność i zamiast pewnego awansu do finału
przegrywaliśmy rywalizację 1-3 (2:5, 2:3d, 4:3k, 2:3d). W piątym pojedynku
w Sa noku, nasi zawodnicy wyraźnie nie wytrzymali presji i gładko prze grali
4:0. Pozostał finał pocieszenia, czyli mecze o brązowy medal Na drodze
stanęła drużyna Aksam Unii Oświęcim, nieoczekiwany pogromca Cracovii i
przegrany z bardzo zaciętej rywa-lizacji półfina łowej z Tychami. Nieocze
kiwanie to „Kopciuszek” ligowy z Oświęcimia stawiany był jako faworyt do
brązu. Tym razem jednak Jastrzębie zagrało tak jak oczekiwali tego kibice
od początku sezonu. Wygrane w Jastrzębiu (6:3, 3:0), sprawiły, że na lodo
wisko gości, wybrała się spora liczba jastrzęb skich kibiców (150 osób).
Zgotowali swoim „pupilom” niesamowity doping i ponieśli swoją drużynę do
miażdżącego zwycięstwa. Wynik 7:1 mówi sam za siebie. Był to zara zem
ostatni mecz hokeja, największej gwiazdy naszej drużyny, Richarda Krala,
który postanowił zakończyć karierę. „Król Ryszard” w rywalizacji o brąz
zdobył także swojego setnego gola w barwach JKH, w Oświęcimiu dorzucił
jeszcze dwa trafienia i w stylu godnym mistrza pożegnał się z lodowymi
taflami. Po srebrze z zeszłego sezonu Jastrzębie zdobyło kolejny medal i do
kolekcji brakuje nam już tylko złota-liczymy, że stanie się to za rok. Hej, hej
Jastrzębie!!!
                                                                                       Ola

https://www.facebook.com/photo.php



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 12 04/2014 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNowinki w dychę

                         

    Dlaczego lubimy hokej? Zadałam pięć
pytań mojej rodzinie -  rodzicom i dwóm
siostrom

 
1.Dlaczego lubisz hokej?
Tata:Lubię bo to sport walki, gdzie ciągle się coś dzieje, trzeszczą kości, jest
walka na bandach, dochodzi do spięć między zawodnikami – a po meczu
zawodnicy podają sobie ręce.
Mama:Hokej to sport, w którym jest wszystkiego po trochę 
i dobrze się tam bawię .
Klaudia (15 lat):Przede wszystkim jest bardzo dużo emocji 
i nigdy się człowiek nie nudzi, jest to też śmiech i zabawa. Hokej to
pokonywanie swoich słabości, pokazywanie jak jest się w stanie walczyć.
Julcia (7 lat):Ponieważ można przed każdym meczem przybić żółwika z
hokeistami, można bawić się w kąciku dla dzieci i jest gorąca czekolada.
  2. Twój ulubiony hokeista.
T:Trudno powiedzieć. Lubię technikę Krala czy Laszkiewicza, atomowe
uderzenia na bramkę Labrygi i Bryka, czy nieustępli wość i agresję w grze
Urbanowicza i Bordowskiego – ale chyba jednak Maciek Urbanowicz.
M:Richard Kral, bardzo żałuję, że już więcej nie będzie grał.
K:Kamil Kosowski, ale w chwili obecnej gra na wyspach – jest szansa, że do
nas wróci.
J:Przemysław Odrobny, nie przepuszcza żadnych bramek - myślimy że
przegramy, a on broni swojego terytorium jak niedźwiedź, który ma bronić
się przed tygrysami.
  3.Dlaczego rodzinnie na niego jeździmy?
T:Mogę sobie później porozmawiać o meczu z dziećmi czy żoną.
M:Ponieważ można razem spędzić ciekawie czas .
K:Jest weselej i ciekawiej, mamy kibica Julcie i mamę, z której się robi kibol
i pokazuje coraz bardziej emocje na meczu.
J:No bo jest rodzina 3+.
  4. Który sport lepszy: hokej, siatkówka czy piłka nożna?
T:Każdy ma swój czas w ciągu roku, więc wszystkie, są najlepsze.
M:Zdecydowanie hokej.
K:Hokej, piłka jest moim zdaniem nudna, a siatkówka była lepsza na starej
hali niż na nowej.
J:Hokej bo jest tam gorąca czekolada , popcorn i jest sektor A.
  5. Co podoba ci się poza meczem?
T:Siadamy za Klubem Kibica – więc tam bez problemu można sobie
pośpiewać i zadbać o chrypkę na drugi dzień.
M:Miła atmosfera i świetny doping kibiców .
K:Jest dużo moich znajomych ze szkoły, czy takich, z którymi już nie mam
kontaktu, a tam ich mogę spotkać.
J:Lubię kolorować w kąciku. Najbardziej lubię bawić się z moją koleżanka
Mają, która poznałam na hokeju. Zbieramy tam kolorowe bibuły i jak nasi
wygrywają, to potem rzucamy je na hokeistów.

         Na meczu  hokeja dobrze się  bawię, gdyż jest tam  fantastyczny
sektor A. Są w nim przeróżne zabawy, a także można malować flagi na
rękach i buzi. W kawiarence jest dużo napojów np. gorąca czekolada, sok
pomarańczowy i winogronowy. Można też kupić wiele różnych smakołyków:
prince polo, popcorn czy hot-dogi. Przy kasie można kupić: zdjęcia, małe
koszulki, koszulki polo, smycze i kubki. Na każdym zdjęciu jest imię i
nazwisko (np. Jirzi Zdenek), data urodzenia (12.11.1982), kraj ( Czechy),
wzrost (175), waga ( 82) i numer koszulki (24).                 

               Hokej na lodzie
 Początki hokeja sięgają końca XV wieku. Dyscyplina została
prawdopodobnie zapoczątkowana w Anglii lub Francji. Użycie słowa hokej w
odniesieniu do gier rozgrywanych na lodzie datuje się dopiero na 1785 rok (w
1527 do gier rozgrywanych na zamarzniętych stawach), mimo to etymologia
tego terminu nie jest pewna. Możliwe, że pochodzi od francuskiego słowa
hoquet co znaczy pasterski kij lub zgięty kij. Początki nowoczesnej gry są
udokumentowane w Ameryce Północnej. Za kolebkę hokeja jest uznawana
Kanada. Gra została wymyślona w 1855 roku w Ontario przez
stacjonujących tam angielskich żołnierzy, którzy nudzili się podczas długich
zim uniemożliwiających uprawianie innych sportów zespołowych. 3 marca
1875 roku w kanadyjskim Montrealu odbył się pierwszy mecz hokeja na
lodzie w hali Victoria Skating Rink. Spotkanie rozegrano pomiędzy dwoma
drużynami składającymi się z dziewięciu zawodników. Kapitanem jednej z
drużyn był James Creighton - organizator meczu. Zawodnicy grali
drewnianym krążkiem, używając przy tym łyżew i kijów. Mecz trwał 60
minut. W 1924 roku hokej znalazł się w programie pierwszych zimowych
igrzysk olimpijskich. W Polsce w hokej na lodzie zaczęto grać w latach 20.
XX wieku po uzyskaniu niepodległości kraju. Pierwszymi ośrodkami były:
Warszawa, Łódź oraz Lwów. W 1922 roku powstały pierwsze kluby
hokejowe tj. Polonia oraz AZS. Trzy lata później w stolicy powołano Polski
Związek Hokeja na Lodzie (PZHL). W 1927 roku po raz pierwszy rozegrano
w systemie nieligowym turniej o mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie.
Mistrzem został stołeczny AZS. W 1955 PZHL podjął decyzję o gruntownej
reformie systemu rozgrywek o MP i wprowadzeniu w jej ramy modelu
ligowego. Najbardziej utytułowaną drużyną Polski jest Podhale Nowy Targ,
które zdobyło 19-krotnie tytuł mistrza Polski. W minionym sezonie tytuł
Mistrza Polski wywalczyła drużyna Ciarko PBS Bank Sanok, JKH GKS
Jastrzębie zdobyło brązowy medal. Największymi gwiazdami w naszej
drużynie są: Richard Kral i Leszek Laszkiewicz.
                  (na podstawie:http://pl.wikipedia.org/wiki/Hokej_na_lodzie)
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Intel Extreme Masters 2014 Katowice
Mistrzostwa Świata w grach komputerowych

Finał ósmego sezonu Intel Extreme Masters w Katowicach był wielkim
wydarzeniem pod wieloma względami. Po kilku dniach od zakończenia
imprezy, Electronic Sports League Polska oraz Intel oficjalnie poinformowali,
że IEM w Polsce było najlepiej oglądanym wydarzeniem w historii e-
sportu. Event w Spodku pobił wiele rekordów, które powinny być ważne nie
tylko dla organizatorów, ale i dla polskich kibiców.Ostatni dzień Intel Extreme
Masters 2014 Katowice w Spodku był najbardziej emocjonujący. Finałowe
starcie League of Legends wygrał koreański zespół KT Rolster Bullets. W
Starcrafta II najlepszy był Koreańczyk Kim "sOs" Yoo Jin. Sukces odnieśli
również Polacy z teamu Virtus.pro, którzy wygrali rozgrywki w Counter
Strike. Przez kilka dni przez Spodek przewinęło się kilka-dziesiąt tysięcy
fanów gier elektronicznych. Finał turnieju League of Legends pomiędzy Kt
Rolster Bullets a Fnatic w jednym momencie oglądało ponad 511000 osób
co jest najlepszym wynikiem wszystkich transmisji realizowanych przez
ESL.TV.Poprzedni rekord został ustanowiony podczas rozgrywek Intel
Extreme Masters Kolonia, w listopadzie 2013 roku i wynosił 302000
osób.Widzowie z ponad 180 krajów uruchomili transmisję w sumie 23
164454 razy oraz spędzili łącznie 12 648 666 godzin śledząc relacje na
żywo.Jednoczesna  najwyższa oglądalność na Platformie Twitch we
wszystkich grach wyniosła 644000 osób.  

                                                                                                    Miłosz

Intel Extreme Masters 2014 – Polska wygrywa złoto w Counter-Strike’u,
resztę zgarnia Korea.Zmagania ósmego finału Intel Extreme Masters w
katowickim spodku dobiegły końca.Dwie najważniejsze dyscypliny – tj.
StarCrafta II i League of Legends – zdominowali Koreańczycy, lecz Polakom
udało się wywalczyć złoto w grze Counter Strike: Global Offensive.Nasi
rodacy pokonali szwedzkich mistrzów z ekipy Ninjas in Pyjamas, odnosząc
pewne zwycięstwo wynikiem 2:0. A jeśli w ogóle można coś zwycięzcom
zarzucić, to… że wygrali zbyt łatwo. W nagrodę członkowie Virtus.pro
odebrali 100 tysięcy dolarów do podziału.Oprócz wymienionych trzech
głównych konkurencji, na katowickiej imprezie miały miejsce również
pomniejsze turnieje w grach FIFA 14 i Hearthstone: Heroes of Warcraft. W
pierwszej z wymienionych dyscyplin zatriumfował NiGhT z Rumunii,
zostawiając w tyle polskich konkurentów i zgarniając 2 tysiące dolarów. Z
kolei finałowy pojedynek w karciance Blizzarda wygrał polski gracz o
ksywce Gnimsh – jemu również przypadły 2 tysiące dolarów nagrody.Dziś
wiemy już, że jeśli chodzi o trzy najważniejsze dyscypliny – gry StarCraft II:
Heart of the Swarm, League of Legends i Counter-Strike: Global Offensive –
to najbardziej obciążeni medalami (i pieniędzmi) pojadą do domu
Koreańczycy, choć niemało e-sportowej chwały wywalczyli dla siebie
również Polacy.Rotacja bohaterów 15.04.2014-22.04.2014r.;
Aatrox,Corki,Darius,Blitzcrank,Elise,Ezreal,Fiora,Karthus,Katarina,Thresh.
„Niewiele ponad sześć czy siedem lat temu byliśmy niezmiernie szczęśliwi
gdy pojedynczy mecz śledziło 12 000 osób.” – mówi Michał Blicharz,
Dyrektor Zarządzający d.s. ProGamingu w ESL. „Dziś 12 000 osób śledziło
na żywo zmagania najlepszych graczy na świecie podczas Intel Extreme
Masters Katowice a kolejne setki tysięcy przed ekranami swoich
komputerów.

Koreańczycy wygrali zawody  League
of Legends w Katowicach Intel

Extreme Masters Katowice 
pobiło wszelkie rekordy popularności

-
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                    Gitara Klasyczna
Warto przeczytać. Dziewczyny kochają chłopaków z gitarą, bo jak śpiewała

Karin Stanek : "chłopak z gitarą byłby dla mnie parą..."

!

@

 instrument strunowy szarpany, najczęściej elektryczny, z progami na
podstrunnicy (gryfie)stosuje się także gitary basowe bez progowe (fretles, z
ang. fretless). Gitara basowa — podobnie jak kontrabas — transponuje o
oktawę w dół. Tradycyjne gitary basowe mają cztery struny E1, A1, D, G, czyli
wydają dźwięki odpowiednio: 41,2 Hz, 55 Hz, 73,4 Hz i 98 Hz. Łączna skala
gitary basowej obejmuje dźwięki (w brzmieniu) od E1 do g1, jest więc
identyczna ze skalą kontrabasu 4-strunowego. Oprócz tradycyjnego stroju
EADG, głównie w muzyce cięższej stosuje się strój obniżony, gdzie o ton niżej
stroi się całą gitarę (DGCF) lub tylko najniższą strunę (DADG). Oprócz
czterostrunowych, istnieją także modele pięciostrunowe (z dodatkową dolną
struną H2 lub C1) (jak kontrabas 5-strunowy, orkiestrowy), sześciostrunowe
(jak pięciostrunowy plus górna struna C), ośmiostrunowe (gdzie dla każdej
struny, takiej jak w gitarze czterostrunowej jest dodana druga strojona o
oktawę wyżej) oraz dwunasto strunowe, spokrewnione z Chapman stickami.
Firma Modulus wyprodukowała w latach 80 XX w. osiemnasto strunową gitarę
basową (jej szyjka ma 6 cali szerokości). Osoba grająca na gitarze basowej to
basista. Gitara basowa zazwyczaj należy do sekcji rytmicznej zespołu
muzycznego w muzyce rozrywkowej, jednak obecnie jest często
wykorzystywana jako instrument solowy

            Gitara basowa. Ciekawostki ze świata

Budowa gitary
klasycznej

Gryf (tzw. szyjka) na załączonym zdjęciu widać
tylko podstrunnice, gryf jest pod nią. 
Gryf z podstrunnicą jest trwale sklejony. Musi
wytrzymać naciąg sześciu strun. Drewno 
z jakiego jest wykonany ma wpływ na brzmienie
****************************************************
Próg jest metalową sztabką nabitą na
podstrunnice. Określa ona miejsca wydobywania
dźwięków z gitary, każdy następny próg oznacza
dźwięk wyższy od poprzedniego o pół tonu. W
miarę schodzenia w dół gryfu umieszczone są
one coraz gęściej.
Istnieje wiele rodzajów progów, w zależności od
tego z jakiego materiału są one wykonane,
ścierają się wolniej lub szybciej. Przy zakupie
używanej gitary powinniśmy zwrócić uwagę na
stan progów, gdyż mocno zużyte bardzo
utrudniają dokładne nastrojenie gitary, nie mówiąc
już o grze. Brzegi progów powinny być gładkie.
***************************************************
Główka jest miejscem, do której mocowane są
stroiki. Jednak spełnia ona bardzo ważną funkcję
dekoracyjną i estetyczną. Oprócz wymyślnych
kształtów jest na niej wypisana nazwa firmy, w
której gitara została wykonana.

@`

!
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Skład Polski Google-Grafika

  
             Reprezentacja Polski

Trener: AdamNawałka. 
Bramkarze: Wojciech
Szczęsny,Przemysław
Tytoń,Grzegorz
Sandomierski.
Obrońcy:
Jakub Wawrzyniak, Sebastian
Boenish,Damian
Perquis,Łukasz
Piszczek,Grzegorz
Wojtkowiak,Marcin
Wasilewski,Marcin Kamiński.
Pomocnicy:
Adam Matuszczyk,Ludovic
Obraniak,Kamil
Grosicki,Rafał Wolski,Rafał
Murawski,Adrian
Mierzejewski,Eugeniusz
Polański,Maciej Rybus,Jakub
Błaszczykowski,Dariusz
Dudka.
Napastnicy:
Robert Lewandowski,Artur
Sobiech,Paweł Brożek.

   
   Najbardziej znany  
        skład POLSKI.  
      

Pierwszy mecz 
 WĘGRY 1:0 POLSKA
 Budapeszt , Węgry 18.12.1921

Najwyższe zwycięstwo 
 Polska 10:0 San Marino
 Kielce , Polska 01.04.2009

Najwyższa porażka 
 Dania 8:0 Polska 
 Kopenhaga , Dania 26.06.1948

            Najwięcej meczy              
 Michał Żewłakow 102

  Najwięcej bramek     
 Włodzimierz Lubański 48

                                      Rok założenia: 1919                                      
                                                 

               

     Ciekawostki o Reprezentacji Polski

-
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Historia Wyspy
Wielkanocnej

http://3.bp.blogspot.com

.

Wyspa Wielkanocna
Historia oraz ciekawostki związane z wyspą...

Wyspa znajduje się na południowym Oceanie
Spokojnym.Należy ona do Chile. Znajduje się w
odległości 2078 km od najbliższej zamieszkanej
wyspy oraz 3500 km od brzegów Chile.Znana jest
przede wszystkim z 888 kamiennych posągów,
zwanych moai.Wyspa została zasiedlona około
roku 300-400 n.e. przez osadników z
Hawajów.Odkryta przez Jacoba Roggeveena w
niedzielę wielkanocną, 5 kwietnia 1722 roku, co
było przyczyną nadania jej nazwy. W tamtych
czasach żyło na niej wówczas 2000-3000
mieszkańców.W 1888 wyspa została przyłączona
do Chile.Na wyspie znajduje się także Park
Narodowy Rapa Nui.Zajmuje on około 70  km².

 Ciekawostki dotyczące wyspy:
•Jest ona jedną z najbardziej oddalonych od wysp i lądów zamieszkaną wyspą na świecie.
•Na wyspie jest ponad 800 moai-wielkich kamiennych rzeźb.Liczą one od 5-10 metrów wysokości i
ważą około 80 ton.Jednak największym posąg na wyspie liczy sobie 21 metrów wysokości i waży
270 ton!
•Wiele osób myśli, że rzeźby te przedstawiają jedynie głowy. Otóż okazuje się, że wiele z figur kryje
swe tajemnice głęboko pod ziemią...
•Zanim moai objęte zostały ochroną, wiele z figur skradziono – trafiły do muzeów lub prywatnych
zbiorów. W 2008 roku złapano pewnego fińskiego turystę na odłupywaniu kawałka ucha z jednego z
posągów. Wyrzucony został z wyspy. Jednak wcześniej wręczono mu rachunek – kara za
uszkodzenie rzeźby – 17 000 dolarów.
•Inną zagwozdką dla badaczy jest Rongorongo – hieroglificzne pismo z Wyspy Wielkanocnej. Jak
dotąd wiadomo jedynie o 21 tabliczkach zawierających tajemnicze znaki. Pismo składa się z
zoomorficznych figur – dopatrzeć się można ryb, jaszczurek oraz ptaków. Ciekawie wyglądał sam
proces odczytywania informacji zapisanych na tabliczkach – czytało się od lewej strony do prawej, a
następnie odwracało tabliczkę do góry nogami i kontynuowało lekturę, aż do kolejnej linijki, gdzie znów
należało powtórzyć obrót.
•Pierwszym Europejczykiem, który dotarł na wyspę był Holender – kapitan Jacob Roggeveen. Było to
w roku 1722. Dokładnie w Wielkanoc. Stąd też pomysł nadania lądowi takiej nazwy. Wówczas na
załodze ogromne wrażenie zrobiły „witające ich”, stojące rzędem, posągi zwrócone twarzami w stronę
morza.                                                                                                      źródło:http://joemonster.org

Oprócz Wyspy Wielkanocnej na świecie istnieją wyspy takie jak: Wyspa Bożego Narodzenia
(należąca do Australii,ponieważ pewien brytyjski kapitan dotarł tu 25 grudnia 1643 r. nazwał ją wyspą
Bożego Narodzenia) , Wyspy Kokosowe(należące do Azji,zostały tak nazwane z powodu bardzo dużej
ilości palm kokosowych na wyspie) , Wyspy Owcze (należą do Wielkiej Brytanii , nazwa wyspy
pochodzi od dużej ilości owiec zamieszkujących wyspy).

Wyspa Wielkanocna

.

http://4.bp.blogspot.com/

Wikipedia



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 12 04/2014 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Nowinki w dychę

   KOCHANE DOMOWE ZWIERZAKI
O KRÓLIKACH SŁÓW KILKA

...

...

Królicze ciekawostki

-Starożytny geograf Strabon napisał w 3 tomie
swojego dzieła Geographica hypomnemata
określił Hiszpanię jako "krainę królików".
- Feniccy żeglarze natknęli się na króliki na
Półwyspiei omyłkowo biorąc je za góralki nazwali
je i-shepan-ham

Najpopularniejsze rasy królików:
-belgijski olbrzym
-olbrzym srokacz
-francuski baran
-morawski olbrzym
-hotot biały
-japoński
-angora biała
-duński biały
-turynski
-podbielany
-satynowy
-rosyjski

Króliki dziennie robią sobie ponad 8 drzemek!

              Historia królika domowego

Dobór sztuczny królików rozpoczął się w średniowieczu we francuskich
klasztorach. 
Początkowo dobór był ukierunkowany na wielkość i łagodność zwierząt. W 16
wieku pojawiły się pierwsze rasy kolorowe. Jeden z pierwszych przykładów
królików hodowanych dla ich futra przedstawia obraz Hansa Hoffmanna Hare z
1587. W 1700 istniało już 7 ras kolorowych.
W XIX wieku, kiedy pojawiło się powszechne zainteresowanie zwierzętami,
miłośnicy królików rozpoczęli wystawy królików w Europie Zachodniej i
Stanach Zjednoczonych. Tworzono i modyfikowano rasy dla potrzeb wystaw,
odchodząc od ras, które były stworzone w celu dostarczania pokarmu, futra
lub wełny.
Pojawienie się królików jako zwierząt trzymanych w domach rozpoczęło się w
epoce wiktoriańskiej. Udomowione króliki stały się popularne jako zwierzęta
pokazowe i maskotki, w wielu miejscach urządzano wystawy królików. W 1910
r. powstało w Kanadzie i USA American Rabbit Breeders' Association (ARBA),
które ustala standardy hodowli i corocznie autoryzuje wiele tysięcy wystaw.

http://zwierzyniec.wikidot.com/

http://naszekroliki.blox.pl/tagi_b/5671/sztuczki.html
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