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VÁŽENÍ RODIČE,

ZVEME VÁS NA
DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

10. 12. 2014 a 12. 1. 2015
od 17.00 do 18.00 hodin

&

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
15. 1. 2015
od 14.00 do 18.00 hodin

Naše škola vznikla v roce 1995. Malé třídní kolektivy umožňují
individuální a neformální přístup ke každému dítěti a úzkou spolupráci
mezi rodiči, učiteli a školním psychologem. Všem žákům poskytujeme
výuku angličtiny od první třídy s možností vykonávat od 3. do 9.
ročníku mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Již několik let
jsme partnerskou školou British Council. Dále nabízíme zajímavé
volnočasové aktivity v českém či anglickém jazyce. Od 1. září 2015
bude činit školné pro nově příchozí děti 30 000,- Kč ročně.

Soukromá základní škola UNIVERZUM, s. r. o.
Českolipská 373, Praha 9 - Prosek, www.zsuniverzum.cz

EDITORIAL
Milí žáci, rodiče a učitelé,
po prázdninách vás všechny vítáme v
nově zrekonstruované a vymalované
škole, ale aby vše nebylo jen bílé, už tu
máme první zlato. Děkujeme mladším
žákyním a žákům za dvě první místa ve
stolním tenise. Budeme jim držet palce i v
kole krajském.
Během tohoto školního roku se s
UniLIFEm setkáme opět šestkrát
(podzimní, vánoční, zimní, sportovní,
jarní a letní číslo). Příspěvky přijímáme
prostřednictvím školního parlamentu,
který má letos časopis ve své režii.
Všem přejeme hodně úspěchů.
Všechna vydání školního časopisu jsou ke
stažení na www stránkách školy:
www.zsuniverzum.cz, záložka
školní rok/školní časopis
Váš parlament
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...
The start of the new term this year brought
a great surprise to all at the school. During the
summer the school was totally refurbished. We
returned to shiny new facilities. The classrooms
and offices looked bright and clean and there
was new lighting and electrics throughout. Some
more of the classrooms even had new hi tech
interactive boards.
This refurbishment really has made a difference
to the school, it provides a much better place to
teach and learn, I know students and teachers
alike enjoy the improved environment.
It was also of course great returning to see all the
students again and meeting some new young
people who have joined us this year. The school
has a great year ahead, including competitions,
markets and trips of all sorts. It should be a great
year and I am certainly looking forward to being
part of it again.
Simon’s blog:
www.englishlessonscz.blogspot.cz

Gratulujeme našim
dětem k 1. místům
ve stolním tenise!
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Cooking club

EASY APPLE

STRUDLE

INGREDIENTS:
3 apples
3 sugar
3 cinnamon
3 1 egg
3 1 sheet of pastry
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INSTRUCTIONS:
Peel the apples and cut into quarters, core, then cut into thin slices.
Add some sugar and cinnamon.
Preheat oven to 200 degrees C.
Line a baking tray with a sheet of
baking parchment.
Place a sheet of pastry on the tray.
Arrange apple in the middle of the
pastry. Fold the pastry lengthwise
around the mixture. Seal edges of
pastry by using a drop of water on
your fingers, and pinch the pastry
edges together.
Brush the top of the pastry with egg.
Bake in preheated oven for 35 to 40
minutes, or until golden brown.
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Reportáž

VELKÁ
BRITÁNIE
Naše dobrodružství začalo v úterý
16.9. ve čtyři hodiny odpoledne, kdy
jsme se rozloučili s rodiči u školy
a vyrazili jsme autobusem na
dalekou cestu do Skotska. Cestou
jsme hráli hry a pouštěli si filmy.
Když jsme se probudili druhý den,
byli jsme v Amsterdamu, naší první
zastávce. Ráno jsme vyrazili na
prohlídku města. V Amsterdamu
je hodně kanálů a mostů. Také
jsme navštívili Muzeum Madame
Tussaud’s. Viděli jsme tam voskové
figuríny slavných lidí. Pak jsme se
vydali na projížďku lodí po těch
kanálech. Kapitán lodi nám půjčil
kormidlo a tak jsme s klukama
zkoušely řídit. Odpoledne jsme šli do
galerie Van Gogha, kde jsme viděli
jeho nejznámější obrazy slunečnic.
K večeru jsme pak už odjeli na velký
trajekt, který nás měl dovézt do
Anglie.
Ondra F., 4.A
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Na trajektu se nám moc líbilo.
Sice to houpalo, ale dalo se to
zvládnout. Věci jsme si odnesli
do kajut, kde jsme spali po
čtyřech. Byly tam palandy a
koupelna. Pokoje byly malé,
ale čtyři lidi se tam v poho
vešli. Kdo chtěl, tak si mohl
dát teplou večeři v restauraci.
Potom jsme se šli podívat po
lodi. Nejdříve do obchodu, ale
také ven na palubu. A potom
už do hajan. Ráno jsme se
vzbudili a šli na snídani. Pak
jsme si sbalili a už jsme byli
v Anglii. Byl to moc pěkný
zážitek.
Viki V.,
& Tereza A., 4. A

Ve čtvrtek jsme navštívili Beamish Open Air Museum, což je skanzen
vypadající jako z let 1820, 1900 a 1940. Mezi čtyřmi částmi (městečko,
farma, pouť a vesnice), kde je spousta zajímavých věcí, se nacházejí
pole se zvířaty a silnice s kolejemi pro dobové dopravní prostředky,
kterými můžete přejíždět.

Kačka O., 8. třída
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Další den nás čekala prohlídka hlavního
města Skotska a také místo, kde jsme byli
ubytováni v hostitelských rodinách.
Edinburg je všeobecně považován za
nejhezčí město v Evropě. Město získalo
věhlas pěstování umělecké tradice. Dodnes
se každoročně pořádá Edinburgský festival,
největší v Británii. Má jedinečné středověké
a georgiánské čtvrtě, vyhaslou sopku Artur‘s
Seat kde se nachází hrad Edinburg Castle
( na kterém sme byly). Edinburg Castle byl
postaven v 12. až 20. století kde je poznat
jak se postupně měnili pevnosti: královské
paláce,vojenské a státní věznice.
V hradě je korunovační kámen (Stone of
Destiny) a korunovační klenoty skotských
králů. Nám se Edinburg líbil.
Líbí se vám z našeho krátkého popsání
Edinburg?
Veronika H.,
Klára B. 5. třída
a Bára O. 6. tříd

Po prohlídce města Edinburghu jsme si šli prohlédnout
královskou jachtu Britannia, která sloužila královské
rodině. Tato loď proplula 1 milion mil. Používali jí
pro přijímání návštěv v zemích, které navštívili a na
dovolené. Jak jsme se dozvěděli, absolvovali až 600
návštěv. Loď jsme procházelis telefonním průvodcem.
Viděli jsme, kde královna spala, kde kapitán plánoval
cestu a kde námořníci vařili a prali prádlo. Prohlídka se
nám moc líbila.

Šimon J. a Jáchym N., 4. A
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V sobotu jsme jeli do malého univerzitního městečka
St. Andrew‘s. Na univerzitě zde studoval princ William
a jeho žena Kate. Celé městečko působí příjemnou
a klidnou atmosférou. Všechno v něm do sebe krásně
zapadá. Ve městě je také golfové hřiště, které je
považované za jedno z nejstarších golfových hřišť na
světě. Celé město je vlastně považované za svatyni
milovníků golfu.

Aneta H., 8. třída
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Odjeli jsme z Edinburghu do národního parku Skotska. Projeli
jsme krásné údolí Glencoe kudy protéká řeka Coe. Pak jsme
jeli k jezeru Loch Lomond a k jezeru Loch Ness kde jsme se
projeli na lodi.
Na chvilku jsme se zastavili ve městečku Fort William a také
jsme viděli nejvyšší horu Velké Británie Ben Nevis. Večer jsme
dojeli do města Inverness kde jsme přespali v hostelu.

Jáchym N., 4. A

Na ostrově Skye je mnoho hezkých památek. Dvě z nich jsou hrad
Duvengan a hrad Elean Donan. Hrad Dunvegan je rodové sídlo klanu
MacLeodů. Na hradě je věž ze 14. století ale nádherný není jenom hrad,
ale i zahrada se vzácnýmy dřevinami a rododendrony. Největší ze souroví
Vnitřních Hebrid , se skotskou pevninou jej spojuje silniční most v Kyle
of lochals. Na malém prostoru se zde střídá drsná divočina s rozkvetlými
údolími, upravenými zahrádkami a bílými domečky. Nejhezčí zážitek byl
ale pozorování tuleňů ve volné přírodě. Lodičkou jsme objížděli malé
ostrůvky, na kterých tuleni lenošili. Ostrov Skye je 80 km dlouhý a 30 km
široký, žije zde 8 000 obyvatel.
				
Filip O. a Petr M., 5. třída
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Hadriánův val je kamenné a hliněné opevnění,
táhnoucí se napříč severní Anglií, jižně od
Skotských hranic. Na východní straně začínal
blízko Newcastle upon Tyne a táhl se zhruba
západním směrem přes dnešní Carlisle až po
Maryportna západním pobřeží.
Tento val tvořil po 300 let severní hranici římské
říše a měl chránit jižní část země před nájezdy
severních kmenů ze Skotska. Hadriánův val leží
v krásné krajině pokud navštívíte Skotsko určitě
doporučuji jet se na něj podívat.

Jáchym Novák, 4. A

Rosslynská kaple je vzdálená asi 11 kilometrů od
centra Edinburghu, hlavního města Skotska. Je
to středověký chrám. Podle historiků byla kaple
postavena v roce 1446 Sirem Williamem SaintClair, hrabětem z Rosslynu, který se rozhodl touto
stavbou poděkovat bohu a kostel „té největší
nádhery a té největší slávy“ mu věnoval. Kaple je
zmiňována v mnoha knihách a filmech. Díky nim
se stala často navštěvovaným poutním místem, se
spoustou příběhů o zakopaném pokladu, hrobech,
rytířském zlatu, svatých relikviích, jeruzalémských
svitcích a řadě dalších věcí. Statisíce návštěvníků
se tak vydává do Rosslynu, aby tu obdivovaly
záhadami zahalenou templářskou stavbu, v níž se
prý ukrývá Svatý grál. Tajemné příběhy Rosslynské
kaple představují i několik slavných historických
postav, včetně Ježíše Krista, Panny Marie, Williama
Wallace, Roberta Bruce, skotské královny Marie,
Johanky z Arku, Krále Artuše či kouzelníka Merlina.
Ať věříte čemukoli, výzdoba kaple je ohromující
a opravdu jedinečně krásná. Mě se tedy rozhodně
moc líbila.

Jakub L. H., 4.A
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Poslední den našeho zájezdu jsme byli v
Londýně. Ten den jsme měli velké štěstí na
počasí. Bylo velmi slunečno :-) Navštívili jsme
spoustu krásných londýnských míst a památek:
Greenwich park, Millenium Dome, Westminster
Abbey, Big Ben, London Eye apod. V Londýně
jsme strávili asi 10 hodin. Bylo to sice velmi
náročné, ale všem se nám to moc líbilo.
Protože všichni víme, že v Anglii je národní jídlo
fish and chips, tak nám samozřejmě paní učitelka
dovolila si v obchodě toto jídlo koupit – bylo to
výborné :-) Ovšem nejhezčí byl Londýn za tmy.
Všude to barevně svítilo. K večeru už jsme byli
unavení a tak nám paní učitelka dala rozchod.
Všichni šli do obchodu Cool Britania. Když nám
rozchod skončil, všichni vyšli se zmrzlinami
a plnými taškami. Jak se říká, to nejlepší na
konec! V našem případě Londýn!
Tereza M. a Valérie D., 4.A

n Vyjeli jsme v úterý 16. 9. 2014. V den
odjezdu jsme přespávali v autobusu, jeli jsme
přes Německo do Holandska.

n Neděle 21. 9. Byli jsme ubytovaní v hotelu.
Jeli jsme do Highlands podívat na jezero Loch
Ness. Též den jsme jeli do Glencoe na výhled na
horu Ben Nevis. Pak jsme jeli do hotelu.

n Středa 17.9. Dojeli jsme do Amsterdamu.
Prošli jsme Amsterdam a poté jsme nasedli
n Pondělí 22. 9. Jeli jsme do hradu Eilean. Také
do loďky a projížděli jsme se po zátokách
jsme navštívily Ostrov Skye, největší ostrov ze
Amsterdamu. Pak jsme se nalodili na trajekt. Spali souostroví Vnitřních Hebrid. Na ostrově Skye jsme
jsme v kabinkách.
pozorovali nádhernou přírodu.
n Čtvrtek 18. 9. Vylodili jsme se z trajektu a šli
n Úterý 23. 9. Z hotelu jsme jeli podívat se
jsme se podívat do Skanzenu Beamish. Jezdili
na Hadriánův val, pak jsme zamířili do Rosslyn
tam staré dopravní vozidla. Měly tam starý cirkus
Chapel kde se podle legendy ukrývá SVATÝ
a vojenskou výzbroj. Pak jsme jeli do Edinburgu
GRÁL. Tento kostel je velmi zajímavý svojí
na procházku na Arthur’s Seat. Ten den jsme jeli k architekturou. Nasedli jsme do autobusu a jeli do
rodinám na tři dny.
Yorku.
n Pátek 19. 9. Šli jsme do Holyrood parku v
Amsterdamu. Po tom jsme šli do Royal Mile.
Poslední zastávka v Edinburgu byla v Castlu . Pak
jsme jeli do rodin.
n Sobota 20. 9. Jeli jsme do St. Andrew’s, kde
jsme navštívili palírnu whisky. Ukázali nám jak
se dělá whisky. Pak jsme nasedli do autobusu a
jeli jsme do Wallace Monument. Pak jsme byli u
Falkirk Wheel - zvedacího mostu pro lodě.
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n Středa 24. 9. dojeli jsme do Londýna, kde
jsme navštívili Greenwich - nultý poledník. Pak
jsme navštívili Tower Bridge - vězení. Pak jsme
navštívili Westminster Abbey. Potom jsme byli v
Houses of Parliament. Potom jsme viděli Big Ben.
Musím uznat, že tato cesta byla
ta nejlepší kterou jsem zažil!
Matěj K., 4.A

JUDO
& Matyáš

Jaký jaký máš k Judu vztah?
Dobrej.
Jak dlouho děláš Judo?
Hmm...Asi šest let.
Jak často máš tréninky?
5-6x týdně, 2 hodiny.
Máš někdy závody/soutěže?
Většinou o víkendech.
Kdo je tvůj Judistický vzor?
Hmmmmmm.... Mansur Isajev.
Chceš se tím živit?
Ne, nikdy...
Kdo ti nejvíc pomáhá?
Asi trenéři, ale nejvíc já sám.

3. místo na Mistrovství ČR 18/10 2014

Co nebo kdo tě přivedl k Judu?
Táta, dělal taky Judo.

Připravila: Jolana M.
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The Big Surprise

Decision

Emma could not believe what she saw in front
of her. That day was Emma´s birthday – she
had been sitting in the office all day, trying
to finish the day’s work. Then suddenly, she
heard a scream right behind her. As soon as
she turned around, she froze. Her colleague
Jenny was writhing in a pool of blood. She reached for he mobile phone, but the only thing
she found in her pocket was an unfamiliar
key.
Without thinking, she took Jenny into
her arms and tried to unlock any door with the
key she had. Suprisingly, she managed to unlock the last one. She walked in with fear in her
eyes. It was totally dark there, as the lights did
not work.
Suddenly, the light switched on and a
group of her friends started singing: “Happy
Birthday To You“.
“What does this mean?!“she screamed confusingly. Her husband came to her. “Well, you
didn´t have time to go home and throw a party, so we brought the party to you.“ he said.
“And why the injured woman? I thought all
that was real!“she shouted at him.
“Honey, calm down. You are a workaholic, so
you would not have come here if we simply
told you to. The woman was the only way to
force you to come here,“he laughed. She smiled back. She knew he was right.
That party was the craziest and the
best one she‘d ever had.

I knew it was going to be a bad day as soon as
I heard the phone ring at 6 a.m. It was the day
I had been waiting for all my life, but not in a
good way. It was the day I chose my future.
Marilyn got up and looked at herself
in a mirror. ‘What should I choose?’ she asked
herself while staring at her reflection. She was
confused; the most important decision was
waiting for her and she didn’t know what to
do.
Someone knocked on the door. ‘Come
in,’ Marilyn yelled. A stranger entered. Marilyn
recognized that black suit and cadaverous expression on his face. It was the guard.
The guard led her into a white room.
Marilyn sat on the chair and waited. She was
desperate, she only had two more minutes to
decide.
Then the nurse came in and gave her
a pill. ‘Swallow it,’ the nurse ordered. Marilyn
took the pill and swallowed it.
Everything around her went black and
the only thing that remained was the guard.
‘Do you know what you want?’ he asked. ‘Yes,’
Marilyn answered confidently. ‘Then jump,’ he
said. Marilyn looked at the hole and suddenly
she wasn’t so sure. But she walked right into it,
took a deep breath and jumped…
She chose to become a reaper.

written by: Kačka K.
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written by: Aneta H.

The End...

White cat

Emma could not believe what she saw in front
of her. Outside, there was a man staring at
her. He was wearing all black with a huge scar
across his face.
Suddenly, everything around her disappeared. The classroom, she had been
sitting in for a few hours, was now gone. She
was standing in a black room without windows. But the man was still with her. The silence was horrible.
‘What‘s going on?’ she asked, frightened. The man kept staring at her but gave her
no answer. ‘Answer me!’ she yelled.
The man turned his head away, so that
Emma could no longer see his face. ‘You really
want to know?’ he asked. ‘Yes! I really want to
know!’ she yelled desperately. ‘You are dead,’
he said in a matter-of-fact tone.
Emma was confused by what she just
heard. ‘What? That can’t be true. Actually,
that’s ridiculous. I’m perfectly fine,’ she said.
‘Really?’ he asked quietly. Then he turned his
head back and smiled. A calm smile. Then everything went black, and that was the end of it
all.

It was a warm, summer evening and a light
breeze was blowing across the bay. I was on
my way home, walking down the beach. My
best friend, Susie, was walking with me and
we were talking about what had happened to
each of us during the day.
Suddenly we saw something strange. There
was a little pale girl, wearing a simple white
dress and lying in the sand. There were no footprints around her, as if she had fallen from
the sky. We went towards her and Susie said
“Hey! Are you all right?”
“Not at all.” said the girl. She was porcelain
white. “It is going to be demolished.” she pointed at a derelict house near the beach. We
had played there with Susie many times when
we were younger. I remembered a little white
cat that lived there. Other kids did not like the
place as it was old and scary. “I know. They are
going to build a hotel there,” I said. “Goodbye,
old friends.” said a voice. The girl was gone;
there was just a white cat. Then I heard a noise.
My alarm clock was ringing. It was a typical
winter morning, time to get up and go to
school. The old house would be demolished
next week.

written by: Aneta H.

Best day of the year
When most people think of Christmas, they think
of turkey and Christmas socks. It is different in
many countries, and in the Czech Republic too. Do
you want to know what we do differently? Read
this!

written by: Lenka M.

written by: Kateřina K.
go to the living room to the Christmas tree and
open our presents. We watch Christmas films like
“Tři oříšky pro popelku” or “Mrazík” and eat a lot of
food.

The best thing about Christmas is that you spend
On Christmas we celebrate the birth of Jesus like time with your family and friends. My favourite
in other countries. We have Chrismas Eve on 24th thing about Christmas is having my whole family
December. We eat carp with potato salad for di- come together because it doesn´t happen too ofnner. After dinner, when Jesus rings the bell, we ten. You should try it!
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Soukromá základní škola UNIVERZUM s. r. o. Vás srdečně zve
na 4. ročník soutěže v anglickém jazyce pro základní školy

WORLD
AROUND THE

IN ONE DAY

Téma 4. ročníku 2014/2015
LET ME ENTERTAIN YOU
Termín: 6. 11. 2014 od 8.30 hodin
Místo: Soukromá základní škola UNIVERZUM, s. r. o.
Českolipská 373, Praha 9
www.zsuniverzum.cz

PROGRAM:

8.30–9.00 hodin
Registrace a následně dané části soutěže podle
časového harmonogramu, který obdrží každá
skupina při registraci.
Soutěž se skládá ze tří částí:
a) testová část (poslech, čtení & psaní, ústní projev)
b) výtvarná část Fun at school (plakát kdy, kde
a proč je ve škole zábava)
c) zábavná část – kvíz – zábava v anglicky
mluvících zemích (v českém jazyce)
12.00–13.00 hodin
Pauza
13.00 hodin
Proběhne předávání cen a diplomů výhercům
soutěže.
14.00 hodin
Předpokládaný konec
KATEGORIE SOUTĚŽÍCÍCH:
I. kategorie: 3. & 4. třída
II. kategorie: 5. až 7. třída
III. kategorie: 8. & 9. třída

22 UNIlife

Přihlášku a další informace naleznete
v průvodním dopise. Vyplněnou přihlášku
prosím zašlete nejpozději do 10. 10. 2014
e-mailem na adresu:
kancelar@zsuniverzum.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

:
e
m
á
Chyst

SBĚR PAPÍRU
(kancelářský papír, noviny a časopisy – ne kartony)

ve středu 5. listopadu
od 8.00 do 9.00 hodin
před školou

D

!
e
m
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k
ě

ROZVRH HODIN
hodina

začátek

konec

oběd

0

8.05

8.50

1

9.00

9.45

2

9.55

10.40

11.00

3

11.00

11.45

12.00

4

11.55

12.40

13.00

5

12.50

13.35

14.00

6

13.45

14.30

7

14.40

15.25

8

15.35

16.20

9

16.30

17.15

Provoz družiny: 7.15–17.00
(případně po předchozí domluvě)

Školní mobil: 602 610 704

