
Hudební přehrávače a nosiče 

1877 – Thomas Alva Edison – fonograf 

Alexander Graham Bell – lepenkové válečky, pokryté vrstvou vosku a pro záznam i přehrávač měl 

membránu se safírovým hrotem – gramophone. 

1887 – Emile Berlingr – patentovat vylepšení fonografu – váleček nahradila kruhová deska ze zinku, 

potažená voskem – vznik originálu k výrobě gramofonových desek 

1905 – první deska s oboustranným záznamem 

1925 – 1926 – elektrický způsob záznamu zvuku, později CBS první dlouhohrající desku LP – long play  

1951 – desky z vinylu – nerozbitné hmoty 

Přehrávače – mechanické gramofony, elektrické gramofony, 

walkman, magnetofon kotoučové, kazetové, CD přehrávače, digitální záznam DVD, USB, paměťové 

karty, flash……přemýšlejte a doplňte  

 

 

AŽ VÁM ZBYDE CHVILINKA, ZKUSTE SI ZAZPÍVAT  /třeba podle You Tube nebo rádia / JEDNU VESELOU 

NOVOU PÍSNIČKU OD KRŠTOFA :  

„HNED TEĎ!“    text posílám níže…. 

 

  

 

 

 

 

 

  



Hned teď  

Neboj, zas všechno v dobré se obrátí 
Zahoď svůj strach, že slunce se nevrátí 
Světlo ví přesně jak projít tmou                             Děvčata          
mraky nad hlavou se rozplynou 
Nikdo se na cestách domů neztratí 
 
Vždyť největší tma je vždycky před svítáním 
A nejhlubší dna těsně před stoupáním 
A když vyletíš nad naši planetu                                 Kluci                          
Tak uvidíš, že se nepletu 
Že bydlí tam Bůh a že nás ochrání 
 
Pojď zpívat, tančit, do rytmu hrát 
Ať nám to štěstí neodkvete 
Pojď zpívat, tančit, nahlas se smát                             Všichni 
Pojď zářit celým světem, být jasným světlometem 
Teď hned – 3X 
Hned teď 
 
Tak otevři oči a klidně se rozhlédni                  Děvčata 
Po každé noci se vždycky rozední 
A namísto smutku a funusu                             Kluci 
Bouchneme láhev šampusu 
Na to že tenhle den není poslední                    Všichni, až do konce písničky 
 
/:Pojď zpívat, tančit, do rytmu hrát 
Ať nám to štěstí neodkvete 
Pojď zpívat, tančit, nahlas se smát                    
Pojď zářit celým světem, být jasným světlometem:/ 
Teď hned – 3X 
Hned teď 
 
Šabadabadab – 8x 
 
Pojď zpívat, tančit, do rytmu hrát 
Ať nám to štěstí neodkvete 
Pojď zpívat, tančit, nahlas se smát 
Pojď zářit celým světem, být jasným světlometem 
už kvůli malým dětem... 
 
Pojď zpívat, tančit, do rytmu hrát 
Ať nám to štěstí neodkvete 
Pojď zpívat, tančit, nahlas se smát 
Pojď zářit celým světem, být jasným světlometem 
 /Teď hned 
šabadabadab  3x/ - 3x 
Hned teď 

 
  

 

 

 

 


