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Vážení čtenáři,  
Prvně bych Vás chtěl všechny přivítat v roce 2020 a popřát Vám spoustu štěstí, zdraví i úspěchů. A teď už
k samotnému časopisu. V tomto vydání jsme si toho pro Vás připravili spoustu. Za zmínění určitě stojí 3D tisk,
kterému jsme se na naší škole začali nově věnovat, nebo také bronzová DofE ceremonie, Erasmus +, tématika
placení mobilním telefonem či seznámení se systémem First responder. Závěrem bych chtěl také poděkovat
našemu dlouholetému redaktorovi Evženu Florovovi, který se s vámi tímto číslem rozloučí a já mu za celou redakci
přeji úspěšné složení maturpřeji úspěšné složení maturitní zkoušky a mnoho štěstí v jeho následující cestě životem. Do tohoto čísla jsme také
implementovali QR kódy, které Vás odkáží na související obsah s daným článkem. Také bych Vás chtěl
poprosit o vyplnění anonymního dotazníku, týkajícího se našeho časopisu (viz. QR kód níže). Toto je ode
mne vše a už Vám nebrání nic v přečtení samotných článků.     
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DOFE CEREMONIE
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Redaktor Juračko Matěj 3.A
Redaktor Roman Skřípek 3.A 

Ve čtvrtek 12.12.2019 jsme se společně s Mgr. Lenkou Glacovou vydali do Prahy na slavnostní
bronzovou DofE ceremonii. Jednalo se o završení naší pravidelné volnočasové aktivity,
kdy jsme se věnovali sportu, dobrovolnictví a zdokonalování svých dovedností. 

Před samotnou ceremonií jsme ráno v 8 hodin odjížděli
ze Svinova směr Praha. Cesta vlakem byla příjemná a
bez zbytečných komplikací. Ve 12 hodin jsme již byli
na Hlavním nádraží, a jelikož jsme měli dostatečnouna Hlavním nádraží, a jelikož jsme měli dostatečnou
časovou rezervu, stavili jsme se ještě na oběd.
Ceremonie nám začínala půl hodiny před druhou hodinou
ve Staroměstské radnici. Probíhala v Brožíkově zasedacím
sále. Na přivítanou a slavnostní zahájení jsme si poslechli
hru na dudy, v životě jsem dudy neslyšel a myslím, že mi to
jednou stačilo. Poté se slova chopily moderátorky a
představily nám všechny přísedící. Před samostatnýmpředstavily nám všechny přísedící. Před samostatným
předáváním ocenění nám moderátoři vysvětlili, jak bude
vše probíhat a nám už nestálo nic v cestě. Začali jsme si
tedy po jednom přebírat ocenění a jak jsme mohli slyšet,
aktivity, kterým se ostatní oceňovaní věnovali, byly velmi různorodé. V polovině předávaní
nám jeden z účastníků DofE předvedl, jak se naučil hrát na kytaru a opravdu odvedl kus práce.
Na závěr pak pronesl svůj proslov Tomáš Vokáč, který působí na pozici výkonného ředitele
The Duke of Edinburgh́s International Award v České republice. The Duke of Edinburgh́s International Award v České republice. 

Celá akce byla zakončena malým rautem a také jsme využili možnosti tento významný
moment zachytit na fotografiích, které jsme si pak odnesli z fotokoutku.  

Na závěr naší návštěvy Prahy jsme si nemohli odpustit ani návštěvu místních vánočních
trhů a poté už jsme směřovali zpět do Ostravy. 
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Redaktor Filip Nevřela 1.A

ROZHOVOR S MGR. DĚDIČÍKEM
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REPETIER

THINGIVERS
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Redaktor Lukáš Komenda 2.D

VIDEO 3D TISK STRÁNKY PRUSA
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Redaktor Matěj Juračko 3.A

ERASMUS +
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HUAWEI MATE 30 PRO
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Redaktor Evžen Florov 4.C

Není třeba si dělat obavy ani ze zabezpečení, jež obstarává spolehlivá a rychlá optická čtečka
otisků prstů v displeji, nebo skenování obličeje, využívající pro fungování přední 32 MPx kameru,
snímače 3D hloubky a IR projektor, chovající se i jako snímač gest.  

Pomocí výše zmíněné technologie na Vás telefon reaguje už jen když se na něj podíváte,
nebo na něj zamáváte. Stačí posouvat prsty před mobilem pro scrollování, nebo semknout
dlaň pro snímek obrazovky, na kterou je taky pěkná podívaná. Nabízí totiž FHD+ AMOLED
notch displej, přetékající na obě strany až do úhlu 88°. Zbylo tedy místo na tlačítka?notch displej, přetékající na obě strany až do úhlu 88°. Zbylo tedy místo na tlačítka?
Zůstalo jediné, a to power button. Zbytek tlačítek je řešen virtuálně. Pro změnu hlasitosti tedy
stačí dvakrát klepnout na levou nebo pravou hranu displeje, a následně posunout palec kousek
výš nebo níž. Velice zajímavou funkcí je také Acoustic Display, kdy celá přední strana telefonu
nahrazuje vrchní malý reproduktor tím, že vydává zvuky na základě vibrací, a to bez ztráty
kvality nebo hlasitosti. Stereo zvuk však při přehrávání médií nečekejte. Hlavní výstup však
zvládá reprodukci zvuku na výbornou.  

Zpátky k tvorbě médií. Fotoaparáty? Zaujmou. Super citlivý video fotoaparát Zpátky k tvorbě médií. Fotoaparáty? Zaujmou. Super citlivý video fotoaparát 

40 Mpx (video fotoaparát, clona f/1.8) + 40 Mpx (Super citlivý snímač,
clona f/1,6, OIS) + 8 Mpx (teleobjektiv, f/2.4, OIS) + 3D fotoaparát zajistí a určitě i předčí
očekávané výsledky. Super citlivé snímače zvládnou vytáhnout hodnotu ISO až na téměř
neuvěřitelné číslo 51200. Za zmínku také stojí stabilizace videa, které pomáhá jak optika,
tak Huawei AI stabilizace obrazu, dirigující propojení a harmonii mezi optickou a digitální stabilizací.  

Mate 30 Pro je jistě jeden z nejlépe vybavených
telefonů posledního čtvrtletí, a i přes Googletelefonů posledního čtvrtletí, a i přes Google
handicap určitě dokáže konkurovat ostatním.
U nás by měl být dostupný již od první poloviny února,
a to v paměťové verzi 8/256 GB za 24999,- Kč v balení
s Freebuds 3, poukazem na VIP servis a
voucherem na Huawei Watch GT2 za pouhou korunu.  

 
Zajímá vás jak vypadá extrémní slow-motion v podaníZajímá vás jak vypadá extrémní slow-motion v podaní
nového Mate? Naskenujte QR kód, zesilte zvuk a
sledujte úžasnou show. :)

VIDEO O MOBILU
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SYSTÉM FIRST RESPONDER

Redaktor Roman Skřípek 3.A



TOP 5 YT MUZIKANTŮ
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Redaktor Filip Nevřela 1.A 



PLATBA MOBILEM
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 Aplikace Na Nákupy od ČSOB.

Redaktor Jiří Pastrňák 2.A 
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NÁBOR NOVÝCH REDAKTORŮ

Školní časopis TelePis shání posily do svého týmu redaktorů. 
Zajímáš se o dění ve světě a myslíš si, že bys měl o čem psát? 
Tak dlouho neváhej a kontaktuj nás prostřednictvím formuláře, 
na který se dostaneš přes odkaz, nebo po načtení QR kodu níže. 
Těšíme se na každého zájemce.

Redakce
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https://telepis.tk/nabor


