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Parkoviště pro iPod

(asi 1 800I(č' Memorex miniMove, Memolex)
Modemí přenosnó FM údio

př€dvolbou stánic má konektory pro
iPoďiPhone nebojikýkoli další MP3
přehnivač' takže si nůžetesvé oblíbené
písničkypouštět doma i na cestách'
PÍo nahrávání lze využítAc]Dc adapÉÍ
či alkalické AA balerie' Dálkové
ovládání je sámoďejmost. Nechybí
s

přípojka pro sluchátka.

pro noteb
(299,90Kč, Tesco)

skln le vwová nálepha op'lřéná speciální lanlnací,
Reú dodávašenu noteboofu osobitý desitn a zárcveň

h0 chrání pned odřenín nebo poškábónín, Až
o!ÍŘí, snadno ll odlapÍE.

Měkce
ustláno

na tabuli
fako
(490I(č,
FX 82Es, casio)

Nověvyvinutéškolni_včdeckékapesníkalkulačIry

(1

umožňujípřiro/en) \}slém /obra/en' ri di'pleji' lak,e 'e
,natenatické áznamy bliŽí co nejvíce výíáZům z učebnic
a

vk

010Kč'

LeSportsac)

přfurček' V praxi to znamená, Že lze zobra7ovat i takové
vstupní a výsfupní výrázy' jako jsou odnocniny nebo
/]oml]' Kiltu|a, ly májl urc lUnlci trc o\éiold,1
!pl J\ nosLi íovn ic

Snadné nahrávání

(od 8 990Kč' cjoGEN)

Technologie Record Ready unoŽňuje nahtávat
cokoli z televize přílno na ffash disk' stačípouze zasunout
flash paměť s kapacitou 4 GB (tvoří součásr přslušensťví)
do slotu UsB umístěnébo na zadní Staně lelevizoru á hn€d
můžeIe/\npircVUI d\oUh.dlno!ryZalnanr. PamťlJ\e
námryjsou přibližně 2 GB na l hodinu záznamu-

obiite si
baterky

Past na kabelvI

(300I(č' Tchibo)

Íakévánvadi, když sé kbely uálejí !šude po runl?
Do nenápaíÍného boru s pnlkhtuzo|rýni sl[IonoÚnl

nožknl ]e

hezLíy

tlložíre.

kabička ná 4 vjsÚjlry

NAS TIP

(asi 550 Kč, Tchibo)

Nabijecí stánice s odkládaci ploohou
a úložnýmpÍostorcm pro kabely je
určena k nabijeni až 3 zařízení najednou
(např' mobi]' digilílní fotoaparát a MP3
přehráváč)' Plstěné dno chrání příStoje
př€d

poškábáním.

Rnon oogonÍ{íxn
,Íechnickéa eleKronické pomůckyjsou pÍo studenty

Yýbomí pomoorícl pil uěoní Vzbuzují V nich zvědavost
a obohacujÍje o nové podněU. U|ehčujíjim prácia šetří
čás. Z ty,,io'ogickeno hlediskd pomahajik rozmnoŽo\€ri
synapsi coŽjsou milsta spojů mezi neruo\^imi buňkami,
á podporují
sítě uloŽených informací' Ale jako

'zahuštěnl
l: čgho je moc' toho ie pňlÉ' častéUzivá ní
techn ických pom Ůcek mÍĚo tést zvláště u menších
školákii k ilstó pohodlnosti a následné spamému
U

MGR. ADÉ!Á

JilKovÁ,

dětskó kllnlcké

\éel'o plď

zvládání uči!,a' především psanía počítán( MůŽe seto
odralil na redoíatečněryv|nulem 'ukoplse a poíuše
graÍomotorich}ch lu1hu'Alri kalkulad€ neni pro ně
\ždy neModněiší' NěKeré děti neurnějí sčitat a odčÍtat
,z hla!ry', o násobibe nemluvě.Ted]a Všehos mÍrou|"
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