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EDITORIAL
Milí UNI příznivci,
přicházíme opět s novým číslem našeho
školního časopisu UNIlife. S malým
zpožděním se ohlédneme za prosincovými
a lednovými událostmi. Bylo toho opravdu
hodně. Podívali jsme se do Drážďan,
zrealizovali jsme vánoční jarmark a nyní
za jeho tržbu vybíráme a nakupujeme
florbalky. Během ledna jsme uzavřeli první
pololetí a někteří z nás dostali své první
vysvědčení. Rozalie z deváté třídy nás
seznámí s parkurem, cooking club si pro nás
připravil pravou anglickou snídani. Také
jsme se opět pustili do olympiád. Prozatím
probíhají školní a okresní kola. Za obvodní
kolo ve stolním tenise už máme pohár za
krásné druhé místo na poličce. Gratulujeme!
Přejeme všem dětem i rodičům úspěšné
druhé pololetí.

redakce UNIlife
UNIlife - školní časopis
Soukromá základní škola
UNIVERZUM, s. r. o.
Českolipská 373
Praha 9 - Prosek
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Simon says...
Well that‘s it then, all that build up and Christmas
is over and here we are in 2014. Happy New
Year! The Christmas Market and festivities at
school were a great success, despite my singing.
The baby Jesus has delivered all those gifts.
Mountains of potato salad and carp have been
eaten and the New Year fireworks have gone
off with a bang.
I thought I would let you know however that
I was very disappointed by Christmas. Not
because of the wonderful food that I had, the
presents under the tree or even the wonderful
hospitality of my family members in Slovakia
where I spent the festive season. I was
disappointed because it didn‘t snow. So I didn‘t
get to enjoy the white stuff with the younger
members of my family. Maybe next year :)
Like most people I ate and drunk too much and
put on loads of kilos, but hey it‘s Christmas. Due
to a running injury I was not as mobile as
I had hoped, so spent a lot of the time watching
the endless broadcasts of fairy tales. Despite
my lack of Czech/Slovak language I was able to
understand most of the plots quite well, and
most were very entertaining. One thing though,
are there any other Czech actresses other
than Libuse Safránková, she appeared in quite
a lot of them.

Vánoční jarmark

Looking forward to the rest of the
year, particularly in the fun activities I have
in store with the Green Team.
Simon’s blog:
www.englishlessonscz.blogspot.cz

Chystáme: sběr papíru
ve čtvrtek 19. června od 8.00 do 9.00 hodin
Připravil: Adam K.
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Barbora
Rozhovor

Nerušilová

Prožila jste letošní vánoce v klidu a radosti?
Každé Vánoce prožívám v naprostém klidu a totální
radosti a blaženosti. Snad jen upevňování stromečku
do stojanu mě dokáže vyvést z míry. Pocity zoufalství
střídají návaly vzteku v pravidelných intervalech. To
pak na mě nesmí nikdo promluvit (včetně Bodika).

program. Vánoční představení ale bývala většinou
v režii paní učitelky Charvátové a paní učitelky
Danešové se školním sborem, takže pro mě byla
náročnější spíše letní představení. Ale obecně se dá
říct, že dosti náročná byla všechna vystoupení, protože
vánoční se vždy připravovalo od září a na letním jsme
začínaly pracovat už v lednu, nejpozději v únoru.

Co se Vám během vánočních prázdnin nejvíce
líbilo?
Koho jako prvního napadlo provozovat všechna
Prázdniny miluji a kromě jejich konce se mi na nich ta hudební a herecká představení?
líbí vše.
Tak to nevím. Už před mým nástupem do školy v roce
2001 se pořádala školní vystoupení, takže se budete
Máte radši bouchání rachejtlí nebo radši slavíte muset zeptat kolegů, kteří jsou na naší škole déle než já.
silvestr v klidu s rodinou?
Ohňostroj mám sice ráda, ale kvůli zvířatům, která tím Líbí se Vám ve škole?
dost trpí, bych si ho klidně odpustila.
Samozřejmě.
Bylo pro vás jednodušší připravovat mikulášskou
nadílku nahoře, nebo když jste letos obcházela
dole třídy?
Tak pozor, to je asi nějaký omyl. Nadílku má přeci
na starosti svatý Mikuláš. Máte ale štěstí, protože
přesně na to samé jsem se ho letos zeptala. Říkal,
že jak setkání s menšími dětmi, tak i se staršími bylo
kouzelné. Zvlášť se mu velice líbily básničky a říkadla,
které mu bravurně přednesli nejstarší žáci. Doslova
byl prý ohromen vkusným a procítěným přednesem
Skákal pes a Pec nám spadla.

Co se Vám nejvíce líbí na práci paní učitelky?
Vše, co souvisí s prací učitelky.
Co Vás naopak tíží?
Vše ostatní.
Jste hlavní organizátorkou školních lyžáků, těšíte
se na ten letošní?
Docela ano. Jen doufám, že nám ještě něco nasněží.
Lyžujete ráda?
Náruživě a do úmoru.

Když jsme byli menší, líbila se nám mikulášská
návštěva. Kde berete inspiraci, že je po každé jiná? Jaký sport kromě lyžování vás baví?
Předpokládám, že svatý Mikuláš ji bere shůry.
Nejvíc mě v životě asi bavil basketbal a volejbal.
Na základce jsme měli docela dobrý basketbalový
Obvykle je vánoční školní vystoupení v Divadle tým. Jednou se přišli na náš trénink podívat trenéři
Za Plotem, letošní se odehrálo ve škole spolu ze Sparty a vybrali si mě, abych u nich hrála basket.
s jarmarkem. Je pro vás lehčí připravovat Bohužel mně to tehdy zakázala paní (vlastně
vystoupení ve škole nebo v divadle?
soudružka) ředitelka. Na vysoké škole jsem zase měla
Letošní Vánoční jarmark jsem si moc užila. Byla možnost si zahrát badminton na klasickém závodním
to velice povedená akce s krásnou předvánoční badmintonovém hřišti. To by člověk neřekl, jaká je
atmosférou. Také mě moc mile překvapilo, kolik lidí to dřina. Ale hodně mě to bavilo. V současné době
dorazilo. Ale přestože jsem během toho odpoledne si někdy ráda vyjedu na horském kole a vloni jsem
propotila všechno jehličí, každou ozdobu i každý si koupila krásný žlutočerný kajak. Tak už se nemůžu
centimetr vánočních řetězů na svém kostýmu, tak dočkat, až si v létě zase zakajakařím.
musím říct, že vystoupení v divadle bývá mnohem
náročnější.
Chutná vám v Eurestu?
Někdy ano, někdy méně. Nejvíc jsem si ale pochutnala,
Proč letos nebylo vystoupení v divadle, ale ve když do Eurestu zavítala mexická a indická kuchyně.
škole?
Mňam.
Kde není sbor, tam není představení.
Děkujeme za rozhovor!
Je těžší připravovat letní nebo zimní představení?
To záleželo vždy na tom, co jsme právě chystaly za
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Připravily: Anička & Kája
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Reportáž

Christmas market

Christmas market, one of the prettiest and most popular events, was held on 19th December in our
school. Everything started with singing Christmas carolls on the stairs at 2. 30 PM. Even our smallest pupils
prepared some nice carolls, to perform. Then you could buy some traditional Christmas goods in the
market– gingerbread, Christmas decorations, gifts, candels, levander pillows, stockings, oven gloves and
postcards. Cooking Club also prepared some yummy sweets, cakes and special chocolate cake. Children,
parents and teachers could have a chat and get some drinks such as punch, coffee or juice in our
„restaurante“ called The Christmas Café. Particulary small children enjoyed icing gingerbread there.
Those who like doing craft had a chance to produce an interesting Christmas apple decoration in our craft
workshop. Our guitarists also performed some Christmas songs for all fans of music. We hope you didn‘t miss
the fashion show performed by our cute models from 2nd grade. The biggest fun was at the end of the day.
We watched Bethlehem presented byour school drama club and the tombola where you could win really
unusual prizes. We believe that this Christmas Market was special and succesful and everyone enjoyed it.
Připravily: Kačka K., Aděla Z.

6 Unilife

Unilife 7

Parkur

Sport

s Rozalií Pavlíkovou

stanoveného času je za každou vteřinu 1 bod, za
odmítnutí 4 body, a když máte třetí odmítnutí na
překážce, tak jste diskvalifikováni. Jo a za spadnutí je
automatické vyloučení. Pak jsou ještě další pravidla
na rozeskakování, ale ty patří do složitějšího soudku.
Jak si se k tomu dostala?
Rozalie: Přes mámu a prakticky od malička. Jakmile
jsem se naučila sedět, tak už jsem seděla na koni.
Baví tě parkur a co konkrétně?
Rozalie: Tak baví, jinak bych to nedělala. Asi nejvíce
ten adrenalin, když se nejméně půl tunové zvíře
zvedne ze země. Je to pocit, jako když letíte.
Jsou nějaké nevýhody?
Rozalie: Nevýhody? Snad jen to utrpení, když máte
trénink po dlouhé době. Nemůžete chodit. A pády.
Ty jsou mnohdy dost hrozné a ještě horší je, když to
odnese i kůň.
Vysvětli nám, co ježdění obnáší:
Rozalie: Ježdění celkově obnáší širokou znalost o
koních a hodiny a hodiny tréninku. Nejdříve by měl
člověk ovládat základ a to rozumět koni, naučit se
i nauku o nemocech a problémech, se kterými se
koně potýkají, a to zejména bývají problémy
s kopyty, (základní kroky-krok, klus, cval) dobře
sedět, a umět se udržet v sedle (smích) poté je na
vás, jestli chcete pokračovat rekreačně, nebo se
zaměřit na jednu disciplínu.
Jak jsi na tom ty?
Rozalie: Já si vybrala parkur k rekreaci.
Co je to parkur? Když se řekne parkur, tak si
představím parkur pro lidi, kteří skáčou přes
překážky nebo budovy (smích).
Rozalie: Ne, opravdu koně přes budovy neskáčou.
Parkur má velmi obtížná pravidla. Ne sice jako
dostihy nebo drezura, ale začátečník se v nich
lehce ztratí. Tak například bodování. Za shozenou
překážku jsou 4 trestné body, za překročení
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Co ty a pády?
Rozalie: U koní se říká, že kolikrát spadneš, tolikrát
umíš jezdit. Bez toho se to ježdění neobejde. Já?
Snad nejhorší poškrábaná rohovka a otřes mozku.
Znáš se s někým známým z jezdeckého světa?
Rozalie: Znám. S Davidem Svobodou (český
pětibojař-zlato na LOH 2012 v Londýně)
a skvělým trenérem Ludvíkem Jandourkem.
Co by si doporučila těm, co chtějí začít s ježděním?
Rozalie: Aby se nevzdávali. Vím, jak jsou začátky
těžké a mnohdy dost bolestivé, ale pokud vás to
baví, tak musíte zatnout zuby, překonat strach
a pokračovat. Pak výsledky stojí za to a ne nadarmo
se říká, že nejkrásnější pohled je z koňského hřbetu.
Děkuji moc za rozhovor a přeji mnoho úspěchů.
Připravili: UNIlife a Rozalie P.
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Traditional

Cooking club

English Breakfast
Most people around the world seem to
think a typical English breakfast consists of
eggs, bacon, sausages, fried bread,
mushrooms and baked beans
with a cup of tea coffee.
Now-a-days, however, a typical
English breakfast is more likely
to be a bowl of cereals, a slice
of toast, orange juice and a cup of coffee.
Many people like „porridge“ as well.
The traditional English breakfast consists
of eggs, bacon, sausages, fried bread,
baked beans and mushrooms.
Even though not many people
will eat his for breakfast today,
it is always served in hotels and guest
houses around Britain.
The key components
of an English breakfast include:
bacon
sausages
egg
sliced tomatoes
baked beans (in cans)
mushrooms
fried bread
black pudding

Připravil: Cooking club
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Reportáž

Dráždany
…byly cílem předvánočního výletu našich
němčinářů (žáků 6.–9. třídy) a zájemců
z jiných tříd. Do Drážďan jsme přijeli před
11.00 hodinou. Navštívili jsme matematické
muzeum, kde jsme řešili různé úkoly.
Pokračovali jsme dlouhou procházkou, byli
jsme i v pár kostelech a také na několika
menších trzích, kde jsme měli rozchod.
Pak jsme byli na velkém trhu jménem
Štrýclmarkt. Do Prahy jsme se vrátili po
osmé hodině. Atmosféra byla opravdu
vánoční…

14 Unilife

Unilife 15

Team Forstress 2
Team Fortress 2 je hra typu first person shooter game
(vidíte jenom ruce jak drží zbraň a prakticky zabíjíte,
co se dá). Hraje se vždycky se dvěma týmy. Jeden
team může mít až 16 hráčů. V Team Fortress 2 můžete
hrát za 9 postav: scout, soldier, pyroman, demoman,
heavy, ingeneer, medic, sniper, spy. Každá z postav má
něco speciálního, co jiná postava nemá. Skoro každá
postava má pouze 3 zbraně výjimkou jsou ingeneer,
který jich má 5 a spy, který má 4 zbraně. Scout je
nejrychlejší postava ve hře, ale má nejméně životů
společně se spyem a sniperem (všichni mají 125
životů). Soldier je pomalý ale má 200 životů. Pyroman
(zkráceně pyro) se pohybuje střední rychlostí a má
175 životů. Demoman se pohybuje střední rychlostí a
má 175 životů (stejně jako pyro) jako speciální zbraň
má granátomet. Heavy má 300 životů a pohybuje se
nejpomaleji ze všech postav a jako speciální zbraň
má rotační kulomet. Ingeneer se pohybuje střední
rychlostí a má 175 životů jako speciální schopnost má

IT koutek

Připravil: Matěj L. H.
že může stavět turrety(věže) které střílí do nepřátel.
Medic má 125 životů a pohybuje se střední rychlostí
jako speciální zbraň má medigun kterým oživuje
spojence.Sniper má 125 životů a pohybuje se střední
rychlostí jako speciální zbraň má odstřelovací pušku.
Spy má 125 životů a pohybuje se střední rychlostí jako
speciální zbraně má nůž kterým může nepřítele ze
zadu zneškodnit jednou ranou do zad. Každopádně
hru doporučuji a hlavně těm kterým rodiče nedovolí
nějakou střílečku, protože tuhle vám snad dovolí.

Nová verze Androidu 4.4
Koncem ledna dostane Samsung Galaxy S4 a Samsung Galaxy Note 3 novou verzi androidu 4.4 zvanou KitKat.
Tutu verzi dostanou i mobily Samsung Galaxy S3 a Samsung Galaxy Note 2 v polovině března. Minulá nejlepší
verze androidu 4.1 až 4.3 se jmenovala Jelly Bean. Jestli víte, KitKat je také křupavá sušenka o hmotnosti 40
gramů z Bulharska a ne jen nová verze Androidu. Mobily Samsung Galaxy F a dlouho očekávaný Samsung
Galaxy S5 budou představeni v březnu.
Zatím nejlepší samsung mobil na trhu (podle mě) je Samsung Galaxy S4. Vedou se spory jestli je lepší Samsung
galaxy S4 nebo samsung Galaxy Note 3. Samsung Galaxy Note 3 je spíše tablet, ale přesto je hodně dobrý.
Samsung S4 má několik výhod jedna z nich je 13 mpx fotoaparát.
Upozorúji že tyto mobily se pohybují v rozmezí cen 10-20 tisíc korun.

Připravila: redakce

!

Výška [mm]:

Šířka [mm]

Hloubka

Hmotnost
[g]

Samsung
galaxy S4

136,6

69,8

7,9

130

Samsung
galaxy note
S3

151,2

79,2

8,3

168

Připravila: Bára P.
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Anketa

Vánoce
Zeptaly jsme se spolužáků:

1. Nejlepší dárek co si dostal/a k Vánocům?
2. Kterým dárkem si udělal/a největší radost?
3. Co sis nejvíce užil/a o Vánocích (co bylo nejhezčí)?

1. brusle
2. náramek
3. u babičky

1. zájezd do Ameriky
2. to fakt nevím
3. že jsem byla doma

1. hra na PSP
2. lízátka
3. fotbal

Míša, 1. třída

Kačka K,, 7. třída

Petr K., 3. A

Připravily: Ema & Ema
1. knížka
2. pastelkami
3. na horách

1. mobil
2. babičku, keramickou
sochou
3. když mi přijeli příbuzní

1. mobil
2. nejvíce potěšila Viki
3. zdobení stromečku

1. vrtulník
2. obrázek
3. nic, byl jsem totiž nemocnž

1. lego
2. šnekem
3. že jsme jeli na hory

1. plyšovou sovu
2. prstýnky
3. nevím

Eliška, 2. třída

Anička, 3. B

Emily, 3. A

Matěj, 2. třída

Ondra., 3. A

Naty Q., 1. třída

1. pistol
2. náboje
3. rozbalovaní dárků

1. já jsem toho dostala hodně
2. ponika
3. na horách

1. lyže
2. pastelky
3. že jsme byli všichni spolu

Honza, 3. B

Laura, 2. třída

Eliška

1. Xbox
2. sestru, vodou do ostřikovače
3. ohňostroj

1. foťák
2. nevím
3. postel

1. Furby
2. náušnicemi
3. všechno

Robert, 4. třída

Sára, 8. třída

Kája, 3. B

1. mobil
2. autíčkem
3. fotbal, a že nebyla škola

1. jídlo pro křečka
2. kniha tátovi
3. hraní na Ipodu a hraní s
křečkem

1. Beyblade
2. nic
3. hrát na Ipodu a s kámošem
Maxem na horách

1. knížkou
2. něčím k počítači
3. dovolení

1. všecko
2. opravdu nevím který
3. nebyla jsem sama

1. notebook
2. nevím
3. relaxace

Jakub R, 2.

Petr P., 3. třída

Max, 1. třída

paní Hradová

paní Galiová

Matěj, 5. třída

1. Ipad
2. nevím
3. doma

1. vyrábění
2. Tik ťak bum!
3. dovolená

1. mobil
2. rozhodně zubním kartáčkem
3. postel

1. Ipod a sluchátka
2. řasenkou
3. nejvíc Silvestra

1. CD Terezy Kerndlové
2. puzzlíky
3. návštěva babičky ze
Slovenska

1. knížka
2. rámeček s fotografií
3. koukání na poádky

Viki Ž., 3. B

Tereza A., 3. A

Lucka, 7. třída

Anička, 5. třída

Klárka, 3.B

paní učitelka Poláková
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English pages

The Green Team
The Green Team have been very active
over the few weeks before and after
Christmas. They have been learning secret
codes, first aid, knots and they even went
on a scavenger hunt.

What is a scavenger hunt I hear you say?
Well for this particular one the team
went to the Park Přátelství in Prosek.
There they were given a list of items to
find (in English of course). Items included,
something that was wet, something hard,
something smooth and something hairy.
Some of the resulting finds ended up
being fairly imaginative, such as a clump
of Moss for something hairy. The trip
was finished off with a "hunt the flag"
game which saw the girls having
a narrow victory over the boys.
Coming up over the next few weeks,
the Green Team will be learning how
to estimate the height and width of tall
and wide objects without measuring
them, photography, and as many outside
activities and games that the weather will
allow. So if you are in the 5th 6th or 7th
Grade and want to join in you still can join
the Team we would love to have you.
The more the merrier.
by: Green Team

Anketa

English pages

1) Bavila vás honba za pokladem
2) Baví vás Green Team?
3) Naučili jste se nová slovíčka?

1. Bohužel jsem na ní nebyla.
2. Ano. Je to asi nejlepší kroužek.
3. Hodně slov o přírodě.

1. ano
2. ano
3. ano

Ema V.

Ema D.

1. ano
2. Moc ne, ale když děláme něco
venku je to dobrý.
3. Ano, ale teď si nevzpomenu jaká.

1. Ano, byla to nejlepší aktivita. Taky Simon
říkal, že bychom si to někdy vyměnili a my
schovávali poklad pro něj.
2. Pokud nejsme vevnitř tak ano.
3. Ano, spoustu nových slovíček.

Kája H.

Bára P.

1. Ano, bavila mě hodně.
2. ano
3. ano

1. Bavila mě, byla to asi nejlepší věc
na Green Teamu.
2. ano
3. ano

Bedřich S.

Adam K.

Připravila: Adéla J.
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Připravily: Agáta & Bára O.
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