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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,
dostává se k Vám poslední vydání školního časopisu UNIlife v roce 2015. Je plné
foto reportáží a ohlédnutím za poslední
dva měsíce.
Provedeme Vás kolem světa – Around
the world in one day - soutěží v aj, kterou
naše škola organizuje, jako každoročně
nás navštívilo plno zajímavých hostů.
Děti, které nesoutěžily a měly program
mimo školu Vám svůj výlet představí.
Pátého prosince nás ve škole navštívili
čerti, mrkněte se na ně s námi.
V neposlední řadě přinášíme i pár fotek
z vánočního jarmarku. Byl krásný a my
Vám přejeme krásné Vánoce!

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...
Christmas is nearly upon us, where has the year
gone. Prague is feeling totally like home now, but
I still miss some things from the UK, mainly British food. In particular a round mint with a hole,
called Polos, I ask my friends to bring some back
whenever they go to the UK and you cant beat
a good British pork sausage, especially when
served with mash potato and gravy. The Czech
Republic has so many new things that I could
now not do without, particularly, my new friends
Czech and expat, goulash with dumplings (whoever invented this was inspired) and of course the
beer.
Since you last heard from me we have had some
very interesting Green Teams, among which the
team have been out and about identifying trees
from their leaves, making paper planes and learning about remembrance Sunday in the UK and
veterans day here, which remembers all those
who have died in the service of their country.
I have been very pleased how all the students in
the school really want to learn English and use
my lessons to practice their language skills. I am
speaking more and more with them outside of lessons. From only saying hello last year, I am often
able to have really good conversations with many
now from all ages. I wish you a merry Christmas
and a happy New Year! May 2015 bring you even
more good health, fun and adventure in your life.
Simon
Simon’s blog:
www.englishlessonscz.blogspot.cz

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok
Vám přeje
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Čertí rej
5. prosince školu navštívil Svatý Mikuláš se svou
družinou. Nadílce však předcházel čertí rej, kdy
se z malých prvňáčků stali pořádní rohatí čerti. Všichni čerti prvního stupně si zopakovali
a společně zatančili čertí taneček, každá třída
pak zazpívala a Svatý Mikuláš spokojeně odešel
i za dětmi na druhý stupeň.
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Around
the world
in one day

4. ročník anglické soutěže se odehrál 6. listopadu 2014. Soutěžilo 12 žáků Univerza a další dvě
školy Prahy 9. Nesoutěžící Uni žáci měli program mimo školu. První věc, co všichni udělali,
byla registrace. My jsme byli registrování jako II. kategorie (pro žáky 5. až 7. třídy). Po registraci
následoval listening. Účastnily se ho najednou všechny soutěžní školy naší kategorie. Trval
přibližně 5 minut a bylo to velmi jednoduché. Poté ihned následoval reading a writting, ten byl
také jednoduchý. A protože jsme tyto dvě části soutěže zvládli najednou a byly krátké, tak jsme
měli nějaký čas pro sebe volno. Poté následoval speaking, což byla asi nejtěžší část. Speaking
byl poměrně krátký (zhruba 3 otázky – každý). Další část soutěže byl kvíz, který byl v českém
jazyce o anglicky mluvících zemích. A nakonec poslední část soutěže bylo art. To byla opravdu
nejdelší část, ale ne nějak složitá, jen nám to trvalo, protože jsme si na tom nechávali záležet.
Po dokončení naší výtvarné práce přišlo vyhodnocení. Závěrečným předáváním diplomů
a cen nás provázela Jana Štefánková, byla moc milá. Vyzpovídala naše zajímavé hosty – Radka
Štěpánka, Ivanu Jirešovou, Jiřinku Ptáčníkovou a Pavla Nečase. Po zajímavých rozhovorech
nám naši hosté předávali diplomy a ceny. A poté, co nám Radek Štěpánek předal vysloužené
1. místo, jsem byla ráda, že jsem se soutěže mohla účastnit.
Ema V.
12 UNIlife

UNIlife 13

14 UNIlife

UNIlife 15

reportáž

Plzeň

Program
mimo
školu pro
některé naše
nesoutěžící.
Žáci navšívili
Techmanii
v Plzni.
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NÁVŠTĚVA
VELETRŽNÍHO
PALÁCE

Ve čtvrtek 6.11. jsme byli ve Veletržním Paláci, je to
nádherné místo. Byly tam velmi milé průvodkyně.
Určitě bych tam šel ještě jednou. Kreslili jsme tam
návrh vlastní galerie. V zadání jsme měli do budovy
umístit občerstvení, knihovnu a galerii. Všichni měli
skvělé nápady. Všechny návrhy měly zajímavý tvar
a každý autor vysvětloval kde co je. Můj návrh galerie
má tři patra. V prvním patře jsem měl občerstvení.
Knihovna byla v druhém patře a galerie v třetím patře.
Matěj K.

Ve čtvrtek jsme byli v Národní galerii. Rozdělili jsme se na skupiny. V naší
skupině byly čtyři děti. Já, Emilka, Kája a Terka Miškaříková. Měly jsme za
úkol popsat modely staveb. Naše skupina si vybrala kartónový domek.
Byly tam vidět tři místnosti. První byla prázdná, druhá byly schody, které
vypadaly jako sušenky různých velikostí naskládané na sebe. Schodiště
vedlo do horního patra, kde bylo zrcadlo, křeslo, sauna a záchod. Byla
to zábava.
Jana F.
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Téma naší návštěvy galerie bylo
Stavby kolem nás. Měli jsme dvě
průvodkyně, které se jmenovaly
Bára a Hanka. Hráli jsme hru s otázkami na stavby, např. „Ať se vymění
ti, co mají nějakou oblíbenou stavbu. Teď!“ Hra se mi líbila.
Šimon J.
Když jsme vybrané stavby popsali, dostali jsme ještě další úkol. Měli jsme modely těch staveb vytvořit
z našich těl. Nejdřív jsme nevěděli, jak to udělat. Pak
jsme se do toho modelování společně pustili a šlo nám
to dobře. Nakonec jsme opravdu postavili 3 modely.
Celkem šlo i poznat, o jaké stavby se jedná.
Ondra F.
Ahojky všichni! 6. 11. jsme byli v Národní galerii s programem Stavby
kolem nás. Na úvod jsme si dali malou rozcvičku, naše průvodkyně Bára
a Hanka řekly: „Vymění se ti, kdo např. znají nějakou stavbu nebo mají
nějakou oblíbenou stavbu“. Když jsme se rozcvičili, šli jsme do třetího
patra, kde se nacházely malé modely staveb. Rozdělili jsme se do skupin
a každá skupina si vybrala jednu stavbu, kterou měla popsat vlastními
slovy. Následující úkol byl takový, že jsme ve skupinkách měli svými těly
vytvořit tu určitou stavbu. Přesunuli jsme se o kus dál a měli jsme o stavbě
sestavit minifilm (co se v ní odehrává). To byla teprve švanda! Pak jsme
se přesunuli zpět do ateliéru a Hanka s Bárou pro nás připravily pár fotek
známých staveb. Každý si jednu vybral a podle prostředí nebo materiálu
jsme se měli rozřadit do skupin. Když byli všichni rozřazeni, každý z nás
popsal svoji stavbu. Potom jsme měli konkurz na stavbu. Měli jsme namalovat vlastní stavbu, ve které měla být knihovna, restaurace a galerie.
Bára potom hrála známého architekta z Francie a měla si vybrat jednu
stavbu (NAKONEC SI ŽÁDNOU NEVYBRALA) :-). Potom bylo hlasování,
kdo by chtěl, aby se v Praze postavila známá stavba od Jana Kaplického
s názvem Chobotnice (skoro všichni hlasovali, aby se tam postavila).
A nakonec to nejlepší - jeli jsme proskleným výtahem až do nejvyššího
patra! A to je vše, mějte se fanfárově, čauuu!
Terka M.

Hlasovali jsme o knihovně Jana Kaplického. Většina třídy hlasovala pro
knihovnu. Ale mně se moc nelíbí.
Ukazovali nám tam, jak by byla vidět z Karlova mostu a z jiných míst.
Říkali jsme, proč se nám líbí a proč
se nám nelíbí. Říkali jsme, že by byla
vidět a mohla by kazit panorama.
Ostatní říkali, že by moc nebyla
vidět a že by nekazila panorama.
A tak vyhrálo postavení knihovny.
Od této chvíle je pro nás jakoby postavená. Také jsme kreslili vlastní návrhy. Tohle by se na Letnou hodilo
podle mě lépe:
Kája

V Národní galerii jsme se dívali na obrázky, za kterých jsme si měli vzít
příklad. A potom jsme začali kreslit budovu, která musela mít: galerii,
knihovnu a restauraci. Dali nám papír A3, na kterém byl nakreslený Pražský
hrad. A celý ten papír byl pokryt něčím, co vypadalo jako pečící papír.
A na to jsme kreslili uhlem.
Dominik S.
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NÁVŠTĚVA
MUZEA hl. m.
PRAHY

Dne 6.11.2014 byla naše třída 4B
v muzeu hlavního města prahy na
expozici s názvem: Praha v době
středověku a pravěku. Mohli jsme vidět například sochy, obrazy, zbraně
nebo keramické nádoby. Na některé
vystavované předměty jsme si směli
sáhnout.
Štěpán K.
6. listopadu jsme šli se třídou do Muzea hlavního města Prahy. Naučili
jsme se hodně zajímavých věcí. Dozvěděli jsme se, jak žili měšťané ve
středověké Praze a také Praha v pravěku. Dostávali jsme různé pracovní
listy. Také jsme viděli i pražské groše.
Moc mě to bavilo.
Viki Z.
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Sbírka pro

FN MOTOL
Aby se dětem lépe spalo na
neurochirurgickém lůžkovém oddělení v Motole!

Toto oddělení se specializuje na chirurgické léčby nádorů míchy
a mozku, chirurgické terapie hydrocefalů, terapie vývojových
i získaných anomálii, dětské neurotraumatologie a chirurgickou
léčbu epilepsie. Nyní má 12 lůžek na oddělení a 6 lůžek na
jednotce intenzivní péče.

Máte doma nepotřebné ložní prádlo?
Oprané, ale zachovalé, s dětskými
motivy či seriózní, malou (postýlkovou)
nebo standardní velikost?
Pyžamové kabátky, mikiny, trička či
trika s knoflíky po celé délce?
Přineste vše k nám do školy.

19. prosince 2014
odvezeme vybranou sbírku do Motola.
Děkujeme!

