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V pondělí jsme navštívili výstavu o tajné německé policii v muzeu Stasi. Podívali jsem se na výstavu
moderní galerii, kde dokonce měla vlastní expozici i Češka. Podvečer tohoto dne jsme strávili na
vyhlídkové terase hotelu Park Inn, kde jsme setrvali až do západu slunce, kdy jsme měli celý Berlín
jako na dlani. 

V úterý nás čekala už jen cesta domů letadlem a následně vlakem zpět do Ostravy. 

Cílem naší expedice bylo zmapovat slavné pomníky z doby po 2. světové válce. Po dobu celé
expedice jsme se museli pohybovat po vlastních a nevyužívat dopravní prostředky. Také jsme siexpedice jsme se museli pohybovat po vlastních a nevyužívat dopravní prostředky. Také jsme si
museli vařit teplé jídlo každý den. 

Redaktor Matěj Juračko 3.A
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PSALI O NAŠEM ABSOLVENTOVI
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Redaktor Lukáš Komenda 2.D

Samsung 

Samsung Galaxy Note 10 

Společnost Samsung Electronics 7. srpna představila nový telefon řady Samsung Galaxy Note a to
Galaxy Note 10. Tento telefon je navržen tak, aby plnil funkci mobilního telefonu a tabletu, tzv. Phablet.
V balení společně s telefonem nalezneme S PEN tužku, navrženou přesně pro potřeby telefonu. 

Řada Note 10 je dodávána se systémem Android 9.0 ,,Pie” s překrytím One UI od společnosti Samsung.
Hlavním konstrukčním prvkem je záměrné klíčové přemístění prvků ve skladových aplikacích,Hlavním konstrukčním prvkem je záměrné klíčové přemístění prvků ve skladových aplikacích,
aby se zlepšila použitelnost na velkých obrazovkách. Mnoho aplikací zahrnuje velká záhlaví,
která tlačí začátek obsahu směrem do středu displeje, zatímco ovládací prvky navigace se často místo
toho zobrazují v dolní části displeje. Navíc si můžete poprvé vybrat svou velikost Galaxy Note. Samsung
také představil nová Type-C sluchátka, čili se nedočkáme jacku, ale budeme jej muset mít zapojené
přes napájecí konektor. 

Design 

Galaxy Note 10 příchází ve dvou variantách a to Galaxy Note 10 a Note 10+. Jsou ve dvouGalaxy Note 10 příchází ve dvou variantách a to Galaxy Note 10 a Note 10+. Jsou ve dvou
barevných provedeních, tzv. Aura Glow (Modrá) a Aura Black (Černá).  

V displeji ultrazvukový snímač otisků prstů detektuje 3D rýhy a výstupky na konečcích prstů.
V telefonu také nalezneme uložný prostor pro S PEN 

Rozměry: 151 mm x 71.8 mm x 7.9mm 

Obrazovka: 6.3 palce (160 mm) 

Hmotnost: 170 g 

Operační systém: Android 9.0 “Pie” Operační systém: Android 9.0 “Pie” 

Paměť: 8 GB/ 12 GB RAM 

Úložný prostor: 256 GB (512 GB) 

Baterie: 3500 mAh 

Kamery: zadní - 16MP, přední - 12MP  
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Na internátě se učíme zakladům volejbalu, přijdťe také


