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ZPRÁVY Z NAŠEHO OKOLÍ 
30. 11. 2017 Advent v Modřanech 

Ve čtvrtek 30. listopadu od 15.00 hod. se na 

Sofijském náměstí uskuteční adventní setkání 

obyvatel dvanáctky. Rozsvítí se vánoční strom, 

na akci nebudou chybět stánky s vánočním 

zbožím a občerstvením. Součástí je doprovodný 

hudební a taneční program.  

5. 12. 2017 

Mikuláš zve do Viničního domku 

V předvečer svátku Sv. Mikuláše jsou děti 

srdečně zvané 

(pozor, zve i pan 

Čert!!!) do 

Viničního domku. Mikuláš a jeho věrný doprovod 

Vás bude čekat od 17.30 do 19.30 hodin!  Setkání 

podpořila MČ Praha 12, která pro všechny děti 

připravila drobné dárky. Důležité upozornění: 

z kapacitních důvodů organizátoři prosí rodiče dětí 

o registraci na adrese mikulas2017@praha12.cz.  

Zdroj: https://www.praha12.cz/ 

 

Výstava Ze Mě My 

V říjnu proběhl projektový den Ze Mě My - 

určitě si vzpomenete!  

Chcete-li se podívat na díla dětí z ostatních 

škol Prahy 12, od 20. 11. 2017 máte možnost. 

Tento rok výstavní prostory nabídla ZŠ 

Písnická, kde jsou díla vaše (!!!) a ostatních dětí 

k vidění (nejlépe v pondělky od 16:00 – 20:00 

hod., nebo v pátek do 14:00 hod.). Nejsou 

vystavené pouze výrobky, ale také fotografie 

z akce = věříme, že se na některé z nich 

najdete!     

mailto:mikulas2017@praha12.cz


 

 

ZPRÁVY A INFORMACE ZE ŠKOLY 
Ze Mě My a Halloween 

Projekt, který tradičně probíhá na všech školách 

v Praze 12, se na té naší uskutečnil 31. 10. 2017. 

V tento poslední říjnový den jsme akci spojili 

s oslavou Halloweenu a 

Dušičkami.  

Ve fotogalerii na 

stránkách školy najdete 

snímky z jednotlivých 

tříd a hlavně vašeho 

snažení! Mrkněte na 

sebe, moc vám to sluší!!! 

 

9. 11. 2017 Modřanská charta 

Modřanská charta je název 

společného projektu sedmi 

modřanských základních škol 

zaměřeného na práva dětí a 

jejich (ne)dodržování v různých 

částech světa.  

Zajímá vás, co se dělo v ostatních 

třídách?  

Fotografie z projektového dne 

najdete opět ve fotogalerii, 

složce Modřanská charta… ! 

 



 

 

VAŠE TIPY A NÁPADY 
Protože se rychlým tempem blíží vánoční období, zde je pár tipů, jak se naladit a 

třeba vytvořit dekoraci nebo dárek.  

25. 11. Adventní tvoření v pražské botanické zahradě 

Botanická zahrada v Troji je krásná 

v každém ročním období! Nenechte si 

ujít Adventní tvoření v sobotu 25. 

listopadu od 10 do 17 hodin v zázemí 

administrativní budovy v Troji. Vstup 

na akci je zdarma. Na místě si zvolíte 

některou z dílniček a uhradíte 

poplatek podle typu výrobku. Pro 

inspiraci k výzdobě svého domova navštivte skleník Fata Morgana, kde právě 

probíhá výstava Americké pokojovky doplněná množstvím adventních a vánočních 

dekorací. Výstava je přístupná denně kromě pondělí od 9.00 do 16.00 hodin.  

Výstava unikátních a kuriózních 

betlémů 

Betlémy pocházejí z různých koutů 

světa, jsou cínové, keramické, ze skla, 

háčkované nebo ručně šité, 

papírové, ale i z prvorepublikové 

reklamy na kávu nebo s Ježíškem 

v podobě červeně svítící diody. Výstava 

„Betlémy pro radost“ začíná od 29. listopadu do 10. ledna v pražském Paláci 

YMCA v ulici Na Poříčí 12. Vstup je zdarma!  

Vánoční Apetit piknik v Grébovce (Havlíčkovy sady) 

Havlíčkovy sady jsou jedním z nejhezčích 

parků v Praze.  A co teprve od 8. – 10. 12., 

kdy probíhá Vánoční piknik (každý den 

od 10–19 hod.)! Čekají vás dobroty a 

produkty vybraných prodejců a farmářů, 

můžete nakoupit vánoční cukroví, dárky. 

Součástí je doprovodný program včetně zábavných tematických workshopů!  

… a vstup zdarma!                    Zdroj: www.prazskypatriot.cz  



 

 

První kreslené příspěvky nám zaslali žáci ze 3.B!  

 

 

 



 

 

APPKY 
Facebook Local – cílem této aplikace je pomoci objevovat zajímavé 

atrakce, podniky v okolí. Základem by měla být hodnocení ostatních 

uživatelů této sociální sítě, zejména pak těch, které máte mezi přáteli. 

S tímto programem udržíte krok s tím, co se děje v okolí – bez ohledu 

na to, kde se nacházíte – ať už hledáte něco nového na společné trávení času 

s přáteli, nebo chcete prozkoumat novou oblast. 

Zlobí vás telefon? Aplikace Phone Check vám pomůže najít viníka. 

Aplikace, která se celým názvem jmenuje Phone check (and Test), 

slouží k rychlému otestování všech funkcí telefonu a tabletu. Umí 

prověřit fungování v mobilní i bezdrátové síti, obrazovku, dotekovou 

vrstvu, GPS, zvuk, fotoaparát, senzory, úložiště, operační paměť i baterii. 

Vývojářské studio LSDroid přichází s novinkou a tentokrát je objektem 

zájmu osobní bezpečnost – ať už vaše, nebo členů vaší rodiny. 

V případě nouze, či potenciálně nebezpečné situace můžete 

s Cerberus Personal Safety (Cerberus pro osobní ochranu) snadno a 

rychle sdílet polohu v reálném čase se svými blízkými. Přátele a příbuzné lze 

kontaktovat e-mailem, SMSkou, přes Twitter a Facebook jedním klepnutím. 

Následně vás budou moci sledovat otevřením zaslaného odkazu bez nutnosti 

přihlášení. V aplikaci můžete vybrat kontakty, uspořádat je do skupin, udělit jim 

oprávnění a nastavit dobu sdílení.  

Aplikace Mi Drop je šikovný a uživatelsky jednoduchý program pro 

přenos souborů mezi dvěma chytrými telefony. K přenosům přitom 

není potřeba internetové připojení. Co umí? Odesílat a přijímat 

všechny typy souborů (obrázky, videa, hudbu, dokumenty, …). Je 

intuitivní a uživatelsky přívětivá;  nabízí sdílení souborů jediným klepnutím. 

Výhodou je blesková rychlost – Mi Drop přenáší soubory dvěstěkrát rychleji než 

Bluetooth! Umí obnovit přenos přerušených přenosů – například v případě chyby 

nemusíte pouštět přenos od začátku. 

Říká vám něco pojem digi hry? Jestliže ne, máte jedinečnou možnost je 

vyzkoušet na svém mobilním telefonu! Klasikou digitálních her bylo 

„Jen počkej, zajíci!“, kde vlk chytá vajíčka ze čtyř kurníků. Princip her je 

víceméně stejný – na výběr máte ze dvou herních režimů A a B, následně pomocí 

dvou až čtyř šipek ovládáte nějakou postavičku, či objekt. Součástí her je původní 

zvukový doprovod.                       Zdroj: www.svetandroida.cz 

https://www.svetandroida.cz/xiaomi-mi-drop-rychle-sdileni-souboru-201711/

