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Cooking Club
& mňamka ze sjezdovky

Lyžák
3. A & 4. třída
5.–9. třída
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Připravil: Adam K.
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EDITORIAL
Milí UNI příznivci,
V pořadí již čtvrté číslo našeho školního
časopisu je věnováno sportu. S hokejem
nás seznámí Adam z pětky. Podíváme se na
letošní školní lyžáky, poznáme paní učitelku
Včalovou, s cooking clubem připravíme
rakouský trhanec jako ze sjezdovky.
Také jsme utratili výtěžek z vánočního
jarmarku, šesťáci pomáhali vybírat
sportovní vybavení, jsme tedy florbalově
kompletní. Na příští schůzce školního
parlamentu se domluvíme, na co budeme
šetřit od příštích trhů - tipy předávejte
třídním zástupcům (velikonoční prodejní
výstava bude 15. 4. od 15.00).
Také gratulujeme páťákům, kteří ve
vědomostní soutěži vyhráli datový
projektor, ke krásnému druhému místu.
A zasportujte si :)
redakce UNIlife
UNIlife - školní časopis
Soukromá základní škola
UNIVERZUM, s. r. o.
Českolipská 373
Praha 9 - Prosek
tel.: 777 219 110
info@zsuniverzum.cz
www.zsuniverzum.cz

Simon says...
Over the last couple of months sport has not
been far from many of our minds with the Winter
Olympics and Paralympics in Sochi having only
just finished and many students going on skiing
and snowboarding holidays with the school or
with their families.
Having never taken part in winter sports, I still
have not quite understood what all the fuss is
about. Why would you want to throw yourself
down a hill on a couple of bits of “wood” whilst
dressed up like the Michelin man……in the cold?
Also Ice hockey looks to me very dangerous
indeed. I prefer a slower pace of sport.
Cricket, now that’s a game.
The sound of leather against willow and the
gentle clapping of spectators in sun drenched
deckchairs, cheering on players all in white.
I was in my school Cricket team when I was
young but to be honest I was so bad I did not
last more than one match, so I now prefer
watching rather than playing. I guess I will have
to get into appreciating Ice Hockey and Skiing
now I live here, so I make a promise to you that
this time next year I will let you know how I got
on. Until then I am looking forward to the Spring
and Summer months and doing my favourite
fitness sport of running. I am hoping to enter
one of the local 10km races soon.

Simon’s blog:
www.englishlessonscz.blogspot.cz
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Rozhovor

Jitka
Včalová
Lyžujete ráda?
Ano.

Jakou sjezdovku máte nejradši?
Dostatečně zasněženou a dobře upravenou.

Jezdíte v zimě pravidelně na nějakou dobrou
chatu či do hotelu?
Střídám je.
Jak dlouho učíte na této škole?
Nějaký ten pátek to již bude….. asi tak 340 pátků :)
Jaký sport máte nejradši a proč?
Je jich řada, snad mimo wrestlingu…
Jaký je váš nejoblíbenější zimní sport a jaký letní?
Lyžování (běžky i sjezdovky), plavání + jízda na kole..
Účastnila jste se nějakých závodů? Jestli ano,
jakých?
Se žáky naší školy – stolní tenis, florbal, vybíjená,
kopaná. Poháry a medaile máme vystavené ve
2. patře. Nejcennější je asi 3. místo v Mc Donald´s
cupu v celé Praze. Já osobně od atletiky, přes stolní
tenis, míčové hry, až po badminton.

Máte děti, sportují?
Mám 3, jsou to úřadující mistři střední Evropy
v gaučingu :)
Jaké máte vztahy s ostatními kolegy?
Jen ty nejlepší!
Jaké předměty vyučujete??
M, Tv, Z, Inf, Hv, Pč.
Máte dobrý vztah se svými žáky?
To ať posoudí oni :)

Kolik medailí jste vyhrála?
Pár jich bylo, počet nevím.

Co posloucháte za hudbu?
Dobrou.

Která z těchto medailí byla pro vás nejcennější?
Získala jsem několik 1., 2., 3. míst na mistrovství ČR,
nejcennější je asi 2. místo na mistrovství ČSSR, nebo
1. místo na Univerziádě.

Co děláte ve volném čase?
Teď právě odpovídám na otázky :)

Máte nějaký oblíbený závod?
Ve škole již zmíněné, jinak fandím téměř všemu.

Jaké třídy jste třídní a jak si s dětmi
ve své třídě rozumíte?
9. tř. – seeehr gut, vždyť jsou to „moje děti“
Připravily: Anička & Kája
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Hokej

Sport

s Adamem Stupkou

Jaký máš k hokeji vztah?
Adam: Sám hraji hokej, který mám moc rád.
Hraju za Letci Letňany. Jsem útočník.
Jak dlouho hraješ hokej?
Adam: Od osmi let.
Baví tě tento sport?
Adam: Ano.
Kdy trénuješ?
Adam: Každý den hodinu.
Máš i zápasy?
Adam: No, každy víkend.
Kdo je tvůj hokejový vzor?
Adam: Ovečkin.
Chtěl by ses hokeji věnovat profesionálně,
až budeš dospělý?
Adam: Ano.
Kdo ti nejvíc pomáhá?
Adam: Nikdo, věřím sám sobě.
Připravily: Bára P. a Ema V.

Kdo tě přivedl k hokeji?
Adam: Kámoš.
			 Děkujeme za rozhovor!

Lední hokej nebo jen hokej, je týmový sport hraný na ledě. Je to jeden z nejrychlejších sportů na světě.
Hráči na bruslích dosahují vysokých rychlostí a vystřelený puk někdy přesáhne i rychlost 160 km/h.
Hokej vznikl koncem 19. století v Kanadě.Lední hokej se hraje na 3 třetiny po 20 minutách, celkem tedy
60 minut čistého času. Hraje se na hokejovém hřišti, kde nastoupí na lední plochu šest hráčů za každý
tým, všichni hráči mají brusle a hokejky. Cílem hry je vstřelit více gólů než soupeř. Hraje se malým, tvrdým
gumovým kotoučem, který se nazývá puk. Hráči kontrolují puk dlouhými holemi s čepelí tzv. hokejkami.
Hokejka je na svém dolním konci zahnutá.
Hokej v České republice se dělí na:
Česká hokejová extraliga – nejvyšší profesionální soutěž v ledním hokeji v České republice
1. národní hokejová liga, 2. národní hokejová liga, krajské hokejové přebory, okresní hokejové přebory.
Připravil: Adam Stupka
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Reportáž

2. 3. – 7. 3. 2014
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Třída 3. A společně se 4. třídou vyrazila na lyžáček,
tedy lyžařský kurs pro menší děti. Byli jsme
ubytováni v překrásném penzionu Diana v Benecku.
Přestože letošní zima lyžařům příliš nepřála, my jsme
si to skvěle užili. Tady jsou zážitky několika účastníků:
Připravila: 3. A
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Novák

Na lyžáku jsme
byli
rozděleni do tří
skupin:
Vikingové, Piráti
a No Name.
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akrát denněráno dvě hodiny
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English pages

Winter Olympic games
Winter olympic games - Sochi 2014
Athletes compete in 15 disciplines.
Czech athletes won eight medals:
two gold, four silver, and two bronze.
The 2014 Olympics were the most
expensive games ever.
They were also the safest Olympic
games, since the organizers believed that
terrorists would attack with a bomb.
The Olympic games have three mascots:
a bunny, a bear and a leopard.
Připravila: Adéla J.

ENGLISH BOX joined with millions of other people around the world to celebrate
The Winter Olympic Games in Sochi. The children learnt about the winter sports and qualified to
take part in our special snowfree version of biathlon and figure skating. They throughly enjoyed it.
They even recieved medals for their efforts.
Připravil: English box
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Lyžák

Reportáž
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Letos jsme si na Šumavě užívali od 9. do 15. března. Navzdory nedostatku sněhu jsme si
báječně zalyžovali i zasnowboardovali, díky nedostatku sněhu jsme obkroužili Lipno na
kolech, vyřádili jsme se na bobovce, hopsadle i v bazénu, zazpívali si dokonce trojhlasně,
stihli jsme dvě diskotéky, bouřlivou oslavu narozenin, týmovou soutěž i napínavé závody.
Zkrátka letošní lyžařské výpravě na jih opět nic nechybělo.
Připravila: Bára

Na lyžák nás jelo něco přes třicet a čtyři učitelé. Cesta na Lipno mi utelka rychle. Pokoj se mi líbil a měl vlatní
koupelnu. Vařili dobře a na svah nám dávali svačinu. Lyžovat jsme jezdili do rakouského Hochfichtu, vstávali
jsme před sedmou. Dopoledne byl sníh dobrý, ale odpoledne už mokrý a těžký, protože jsme měli krásné počasí.
Lyžařské skupiny byly rozděleny podle tříd. Kritický třetí den jsme byli na výletě, mohli jsme si vybrat – buď na
kole nebo procházkou na bobovku a trampolína. Odpoledne jsme mohli jet do bazénu, kdo chtěl. Moc se mi líbily
diskotéky, měli jsme ji dvakrát. Lyžák byl výborný, až jsem se zapomněla těšit domů a posílat smsky. Příští rok bych
ráda jela zas.

Připravila: Ema V.
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Cooking club

Kaiserschmarrn
is also known as „Emperors
Trifle“ is a true staple in Viennese
cuisine and can not only be
served as dessert but also as
a main course.
This Austrian pancake dessert was first served to Emperor Franz
Joseph I around the turn of the
century, but there are several
legends telling just how it was
developed. It is enriched with
raisins and sugar, making
it a „Süβspeise“ (sweet meal)
fit for a king.

Instructions:
3 3 eggs
3 100 g flour
3 1 tablespoon sugar
3 some vanilla
3 a teaspoon of salt
3 125 ml of milk
3 100 g butter
3 raisins

Připravil: Cooking club
12 Unilife

Mix yolks, flour, sugar, vanilla, salt and milk to a liquid.
Beat the egg white until thoroughly stiff.
Mix dough and egg white gently.
Then pour the dough into the pan and fry it like an
omelette on a low heat.
Sprinkle raisins over the omelette.
Fry the other side.
Then tear it into small pieces (between 2 and 5
centimeters) and bake it properly.
Serve it with icing sugar on top and - ideally “Zwetschkenröster”, a kind of plum chutney.

Cooking club
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Zima

Anketa

Zeptaly jsme se spolužáků:

1. Máš rád/a zimu?
2. Jaký je tvůj oblíbený zimní sport?
3. Líbilo se ti na lyžáku?
Připravily: Ema & Ema
1. trochu
2. lední bruslení
3.moc, slavila jsem tam svoje
narozeniny

1. jo, hodně
2. všechny, ale nejvíc
koulování
3. ano

1. jo jasně
2. Lyžování a snowoboarding
(mám to na stejno)
3. jo

Ema D., 5. třída

Adam N., 5. třída

Šárka, 7. třída

1. ano
2. lyžování
3. jo

1. ano
2. hokej
3. ano

1. ano, ale tahle je dost mizerná
2. lyže
3. samozřejmě

Sofie, 7. třída

Petr, 4. třída

Verča H., 4. třída

1. ano
2. snowboard
3. ano

1. ano
2. bruslení
3. ano

1. ano
2. lyžování
3. ano

Klárka, 4. třída

Verča K., 4. třída

Petr., 3. A

1. ano
2. snowboarding
3. jasně

1. ano
2. lyžování
3. ano

1. ano, mám rád zimu
2. můj nejoblíbenější zimní
sport je lyžování
3. na lyžáku to bylo super

Ema V., 5. třída

Filip, 4. třída

Matyáš K. 8. třída
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IT koutek

Vyhledávače

Vyhledávačů je mnoho nějaké možná ani neznáte, protože nejsou známé, ale nejznámější je asi
Google. Ostatní také poměrně známé jsou Yahoo!, Bing, Lycos, Aol, MSN, Zoo serch a další.
Nejznámější české jsou Seznam, Centrum, Atlas, Firmy a další.
Google je nejznámější celosvětoví vyhledávač jak
už jsem zmínila, ale není jen vyhledávač. Firma pod
jménem Google založena 1998, také později vyrobil
Google+ (náhrada facebook), Gmail a Google play,
dříve se jmenoval obchod play. V aplikaci Google play
je na mobilních telefonech s android systémem např.
Motorola, HTC, Samsung a další, dostupná hudba,
knihy a spousta her (většina je zadarmo).

GOOGLE GLASS

nebo Google brýle jsou brýle od společnosti
Google. Je na nich kamera a spoustu dalších
vymožeností, které jsou na mobilu dostupné.
A je tu další výhoda. Google glasses můžete
používat také jako navigaci při chůzi po ulici
a před sebou budete mýt na obrazovce brýlí
mapu.
Připravila: Bára P., zdroj: Google
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Připravily: Agáta & Bára O.
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