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Poděkování od rodičů – iniciativa žákovského parlamentu 
 

 
Dobrý den, 

chtěla bych vám ze srdce moc poděkovat za víčka, která nasbírala Vaše 
škola. 

Mile nás to potěšilo. 
Víček potřebujeme velkou spoustu, proto si vážíme každého pytlíku, o 

to více bylo překvapení takových 
velkých pytlů :) 

Plánujeme s Honzíčkem cestu do 
lázní na léčbu, kterou bohužel 

neproplácí pojišťovny. 
Děkujeme lidem, kteří mají dobrá 

srdce! 
Posíláme malý úsměv s velkým 

díky od Jeníčka. 
 S pozdravem maminka  

Nina Šuberová



 

ASUS MeMO Pad ME173X 16GB     

 

ASUS MeMo Pad ME173X je brilantní 7palcový tablet, který se snadno vejde do 

vašich rukou. Hmotnost 302 gramů vás nezatíží, profil 

10,8 mm se dobře drží a až 10 hodin na baterii znamená 

celý den mimo zásuvku. V krásném krytu se nachází 

vše pro multimediální vyžití - vysoký výkon 4jádrového 

procesoru, IPS displej s živým obrazem v HD rozlišení 

a ohromující vizuální zážitek dotáhne do dokonalosti 

zvuk technologie SonicMaster. Přichází v pěti 

barevných provedeních, a tak si vybere každý!  

Opravdu bohatý zvuk  

Vychutnejte si bohatý zvuk díky vysoce kvalitním reproduktorům s exkluzivní 

technologií SonicMaster. Reproduktory používají kovovou konstrukci 

a velké rezonanční komory pro zvýšení akustického výkonu, věrnosti 

a vyváženosti zvukového spektra.  

 

Fotoaparát pro každou příležitost  

Chloubou je i 5megapixelový fotoaparát pro kvalitní záznam 

všech speciálních okamžiků vašeho života. Naopak kamera na přední straně 

zajišťuje, že se podělíte o své aktuální zážitky skrze videohovory. 

 

Zobrazení IPS  

Zobrazovací technologie IPS vytvoří obraz plný sytých barev a téměř neomezené 

pozorovací úhly, a to bez nepříjemné barevné degradace. Vysoká 

úroveň jasu navíc činí sledování komfortním i venku. 

Samozřejmostí je věrné zobrazení fotografií téměř jako na 

vytištěném papíře. Vše v opravdu jemném rozlišení 1280 

x 800 bodů. 10bodové ovládání nabízí lepší herní zážitek.  

 

Meze se nekladou!  

Výkonný čtyřjádrový procesor má skvělý výkon po všech 

stranách, takže se dočkáte rychlejšího procházení 

webu, plynulého sledování videa a pozitivně se 

odrazí i při GPS navigování po mapách. Ani 

nejnáročnější herní grafiky se nezaleknou 4 grafická 

jádra. Zábavu uložíte do 16GB úložiště, které lze 

rozšířit o karty Micro SDHC. Obdržíte i cloud úložiště 

ASUS WebStorage na jeden rok o velikosti 16 GB. Cloudové úložiště vám umožní 

mít data přístupná téměř z jakéhokoliv zařízení. Výměna dat je tak značně usnadněna 

a urychlena.   

Autor: Golisová Kristýna 
                                            



 

Školní jídelna 
 

Milí žáci!!! 

Chtěli bychom tímto pochválit naše milé paní kuchařky za výtečná jídla. Jsou opravdu výborná. 

Zvlášť minulý týden byl velice dobrý. Nám osobně velice 

chutnala špenátová polévka a kuřecí řízek s bramborami, 

pudinkem a česnekovou polévkou:) 

Sami můžete ohodnotit jídlo na touchboardu, který je připevněn v 

jídelně na prvním sloupu. 

Avšak stále se v jídle nacházejí malé nedostatky. 

Někteří žáci si stěžují, že mají studené polévky. Rády bychom, 

aby je paní kuchařky nepokládaly na výdejní pult, ale podávaly je z ruky do ruky, protože si je 

někdo nebere a ti, co si je vezmou, je potom mají studené. 

Bohužel se zde pořád řeší (co jsme si asi už všichni zažili) vlasy v jídle!!! Nebojte se, a klidně 

vraťte zbytek pokrmu a poproste o nový. 

Vymyslely jsme, že když něco takového najdete v jídle, přijďte to hodit do schránky v 5. A a my 

to budeme zapisovat. Je to takový malý pokus. 

Rády bychom, aby tento pokusný výzkum pomohl k tomu, že naše paní kuchařky budou nosit 

síťky na vlasy. Víme, že už je někdo nosí a za to jsme jim vděčné!  

Do 5. A můžete chodit i s jinými náměty (týkajícími se jídelny ). Ale kdybyste chtěli paní 

kuchařky pochválit jinak než přes touchboard, přijďte k nám!!! :) 

Na třídních dveřích bude připevněná schránka na vaše připomínky. Když tam budete vhazovat 

papírek, nezapomeňte napsat, o které jídlo se jedná (choďte pouze o přestávkách). Jestli chcete, 

můžete se s námi podělit i o své příhody se školním obědem, které se nemusí týkat jen vlasů a 

studených polévek nebo tam také vhazovat návrhy na příští jídlo. 

Nezapomeňte, že každá kritika by měla přinášet i návod ke zlepšení a že každá pochvala velmi 

potěší!!! 

  Děkujeme vám!!! 

Vendulka Kučerová, Ivanka Vladimirova  5.A 

 
 

Něco navíc… 

 
Jsme nabití elektřinou, umíme vyrobit duhu i psát neviditelným inkoustem. Zvládneme Ubongo, 

nehádáme se  

u Ducha a Digit je pro nás hračkou. Testujeme sílu 

fazolových klíčků, vajíčko nacpeme do lahve od 

minerálky, která nám pro změnu nafoukne balónek. 

Uklidníme se až  

u tančících brusinek. 

Že jsme se zbláznili? Kdepak. Tak to prostě chodí 

v zájmovém útvaru pro mimořádně vnímavé děti. 

Znáš – li něco, co jsme ještě nevyzkoušeli, budeš vítán 

každý čtvrtek mezi 13.30 a 14.30 hod. 

Mgr. L Eichlerová, Mgr. K. Černá 
 



 
                                                          

 

                    Zopakujte si fyziku s Eliškou                                      

 

                                                                                                                       Tajenka                                                                
 

1. Jakou jednotku značíme J 

 

2. Jakou fyzikální veličinu značíme P 

 

3. Jakou jednotku značíme s 

 

4. Jakou fyzikální veličinu značíme F 

 
5. Jakou fyzikální veličinu značíme V 

 

 

The Lego Movie Video Game 

 
Lego hry, které postavily svůj úspěch na parodování slavných filmových značek, se těší velké 

oblibě již řadu let. Nejnovějšímu přírůstku do 

série však připadá mírně odlišná role, neboť 

vzniká jako adaptace vlastního LEGO filmu, který 

vtrhnul do kin a sklízí jednu pochvalnou recenzi 

za druhou. Jestliže máte za úkol 

parodovat Batmana nebo Pána Prstenů, máte od 

začátku volnější ruku, než když jste pevně svázáni 

s motivy vlastní filmové značky, které máte 

přichystat prakticky „jen“ doplňujícího 

interaktivního parťáka se stejně zábavným 

obsahem. Po příběhové stránce se tedy nekoná žádné překvapení a děj pečlivě kopíruje filmový 

originál. Lord Byznys se snaží celý LEGO svět zničit, rozdělí ho na několik částí a lační po 

získání Kráglu, supertajné zbrani, která má zabránit přestavování světa jednou pro vždy. Musí 

však zároveň najít takzvaného Mistra stavitele se schopností měnit kostičky Lega, což dokáže 

hrdinka Hustěnka i stavař Emmet, který však ke svému snažení potřebuje i plánek. Lord Byznys 

by v nich možná našel své spojence, ale to by nesměl být Emmet kandidátem číslo jedna na 

zachránce Lego světa. S Hustěnkou, a tak trochu omylem, tedy zamíří ke slavným Lego 

postavičkám se snahou přesvědčit je, aby jej následovali v nerovném boji.. Samozřejmě vás 

čekají zábavné momenty přímo během hraní, rozhodně se s nimi ale neroztrhne pytel, jako tomu 

bylo u minulých Lego her. Postupem času přibývá známých tváří a jako sběratel můžete 

postavičky dokonce kupovat za nastřádané body.  

Možná vám nenabídne takovou porci humoru, který si pro sebe uzurpoval film, ale bavit se 

budete i přesto náramně. Především díky skvělé prezentaci barvitého Lego světa se vším, co k 

němu patří.                                                                                  Fanda 6. A 

 

              

             

             

             

             


