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EASTER market
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Cooking Club

& Easter lamb

& Easter customs
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Připravil: Adam K.
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EDITORIAL
Milí UNI příznivci,
sportovali jsme a vyhráli jsme tři poháry.
Jeden je za 3. místo ve vybíjené – dívky
3. až 5. třída, další dva za 2. a 3. místo
vykopali mladší a starší kluci ve fotbale.
Gratulujeme!
V aktuálním pátém čísle našeho školního
časopisu sportovat nebududeme, ohlédeneme se za Velikonoci. S cooking clubem
jsme pekli velikonočního beránka,
s English Boxem jsme hledali velikonoční
vajíčka a chystali se na velikonoční trh.
Trh byl opět krásný a děkujeme, že jste
přišli. Utratili jste 15.000 Kč, již nyní všichni žáci přemýšlí, co za tyto peníze koupíme. Na setkání školního parlamentu se
zástupci dohodnou. Poslední velkou akcí
tohoto školního roku bude zahradní slavnost, plánujeme ji na čtvrtek 12. června
od 14.00, doufáme, že počasí opět vyjde,
ať nám nezmoknou výtvarná díla.
Přejeme hezký zbytek jara.
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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...
Easter was always a special event in the Burgess
household in the UK. I was born on Easter
Monday so my birthday falls around Easter
most years. Apart from presents my strongest
memories of Easter was getting lots of chocolate
eggs and eating most of them the same day.
And family gatherings which saw most years
some of my sisters or my brother would turning
up to spend a few days with my mum, dad and I.
Also I fondly remember Egg Hunts in the garden
at home where we had clues to locate the various
chocolate eggs hidden in cupboards or behind
bushes.
Easter in the Czech Republic is very much the
same, a special family time with everyone coming
together for the weekend. Czech traditions
are great as well, painted eggs and spring
decorations brighten up the city and peoples
homes. Easter food is very tasty indeed and
I enjoyed tucking in to my Easter Sunday
breakfast that provided enough calories for the
month. My personal „favourite“ Czech tradition
however would be probably banned in the UK,
the beating of women on Easter Monday with
a willow stick. I am not sure what that is all about,
something to be with being healthy I believe, but
it seems to be taken by both men and women as
being light hearted fun.
Simon’s blog:
www.englishlessonscz.blogspot.cz

Srdečně vás zveme na

Zahradní slavnost

ve čtvrtek 12. června od 14.00h
výstava výtvarných prací
l zábava pro děti i rodiče
l občerstvení

l
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English pages

English
BOX

In the last few weeks
we have been looking
at British and Czech
Easter customs
including Easter Egg
Hunt and other
„egg-citing“ games.
We have also
ensured that Czech
custums have not
been forgotten like
whipping and
Easter Craft for the
Easter Market.
Připravil: English Box
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Cooking club
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Instructions:
1. Preheat the oven to 180 °C.
2. Mix egg yolks, hot water and sugar
using an electric whisk.
3. Add the flour and vanilla sugar.
4. Beat the egg white until thoroughly
stiff.

3 200 g sugar
3 180 g flour
3 4 eggs
3 4 tbsp of hot water
3 1 packet of vanilla
sugar
Připravil: Cooking club
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5. Mix the dough and the egg white
gently.
6. Then pour the dough into the pan and
place it in the oven untill golden brown
(40-50 min).

Cooking club
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Reportáž

Easter

Easter In all English-speaking countries Easter celebrations are almost the same.
The Easter bunny hides eggsall around the house or the garden and children look for
them. In a lot of countries the children get chocolate eggs or chocolate bunnies. In
Germany there is a tradition of throwing eggs. In Hungary, men pour water over women.
In Spain there are processions on the streets during the whole week before Easter. In the
elementary school Univerzum Easter begins at the Easter market. Explore it with us ...
Připravila: Adéla J.
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POU

IT koutek

Pou je hra, která
spočívá v tom, že se
staráte o kulatého
tvora. Můžete si s ním
hrát, krmit ho nebo
s ním jít ven.
Přečtěte si názory
žákyní z 5. třídy.
Připravila: Bára P.

Pou je dobrá hra, ale jako
každá hra má svoje minus.
Kvalita her na Pou klesá. Herní
peníze se vydělávají těžko.
Můj Pou nosí moje oblíbené
černo-fialové šaty. Teď si ve
hře spořím na černou pleť.
Agáta Křížková

Pou je celkem dobrá hra, ale Pou zvířátko
je divné. Pou se v nějakých věcech opičí
po jiných hrách. Nejvíce se mi na Pou
líbí oblečení. Jsem ráda, že je teď na
Pou možné koupit si více odstínů pleti.
Pou má na mobilu skoro každý. Moje
nejoblíbenější mini hra je Cliff ride.
Adéla Jurušová

Pou je úžasná hra, a přestože
je už trochu starší, je pořád
dobrá. Ovládání hry je lepší na
mobilu nežna tabletu. Ovšem
některé hry je lepší hrát na
tabletu.
Ema Dušková

Pou je dobrá hra, mám ji na
mobilu. Nejvíce se mi líbí, že
se dají měnit Pou vzhledy.
Hodně lidí využívá toho, že
hru mohou hrát ve skupinách.
Ema Vyleťalová
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English pages

Project of
the month
ukázka práce našich žáků
předmět: anglický jazyk
připravila: Bára O., 5. třída
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Univerzík

Vy
stř
i

$

14 Unilife

špe
jl

i.

te
ě
hn

zadu nalep
e
z
a
te
si

$

s

z
e
a
zadu
i
s
e
t
nal
ě
n
ept
h
i
e
tř

šp

e

.
jli

Vy

Univerzík

Připravily: Agáta & Bára O.
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Ohlédnutí za rokem 2013
Zahradní slavnost
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Recenze

Zloděj blesku

Percy Jackson
Je fantasy kniha o řeckých bozích.
Percy je průšvihář a už ho vyhodili
z hromady škol. Jako by to nestačilo tak se zjistí že je syn Poseidona,
boha moře, že je jeho matikářka
nestvůra a jeho kamarád Groover je
satyr pokouší se ho zabít hromada
nestvůr. Když utíká před minotaurem, aby se dostal do Tábora
Polokrevných, tak se jeho matka
obětuje, aby přežil. V táboře zjistí,
že jeho matka není mrtvá a že
Hádes, bůh mrtvých ji unesl a chce
za ni Diův mistrovský blesk, který
byl ukraden. Všichni si myslí, že ho
Percy ukradl, což není pravda.
Z Tábora ho pustí na výpravu, na
kterou jde s Annabeth, dcerou
Athény, a Grooverem, jeho kamarádem Satyrem. Musí se dostat do Los
Angles kde je vstup do podsvětí.
V podsvětí zjistí, že se Hádovi stratila
jeho přilba temnoty. Hádesovi utečou a objeví se na pláži, kde na ně
čeká Arés, bůh temnoty. Percy s ním
bojuje a porazí ho. Potom jdou na
Olymp a vrátí Blesk Diovi a všechno
mu řeknou. Bohům dojde, že se titán
Kronos, vládce času vrací. Potom se
percy vrátí do Tábora polokrevných,
kde ho otráví Luke, syn Herma a zjistí
se, že Luke ukradl Blesk bohům a že
zběhl ke Kronovi.
Připravil: Béďa S.
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SBĚR PAPÍRU
(kancelářský papír, noviny a časopisy – ne kartony)

ve čtvrtek 19. června
od 8.00 do 9.00 hodin
před školou
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