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Zahradní slavnost!
Reportáž z Anglie
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P o z d rav
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Děk ujem e n aš i m
báječným rodič ů m !
Z Š UN I VE R Z U M

EDITORIAL

Simon says...

Milí žáci, rodiče a učitelé,

With the good weather having arrived, thoughts
have been turning at school to the summer
break, which will soon be here. However this time
of year is very important for many of our students
as they prepare and take their Cambridge English
examinations at the various levels from Starters
to FCE. It has been fun and hard work helping
to prepare many of these students to take their
exams, I have seen a huge improvement in all of
their spoken English and I am sure that they will
all do well.
The value of speaking English is certainly appreciated by students in our school, whether to allow
them to get a more interesting well paid job in
the future or so they can travel the world and
see many of the wonderful places it has to offer.
Although both of these are possible without it,
English opens many doors and opportunities.
Finally I cant sign off without mentioning the
fantastic ‚School in the countryside‘ I have just
attended with the older pupils in the school,
although to some the prospect of a week without
WIFI was daunting, the great experience offered,
in one of the most beautiful parts of the Czech
Republic, I think was enjoyed by most. I hope it
will encourage them to spend more time out of
Prague in the great outdoors.

školní rok 2014/2015 uplynul jako voda
a my vám přinášíme ohlédnutí za událostmi posledních měsíců. Dlužíme vám
fotoreportáž z Velikonočního trhu, přinášíme reportáž z jarního jazykového pobytu v Anglii, ze škol v přírodě i Zahradní
slavnosti.
Během jara probíhala mezi rodiči evaluace školy, dotazník odevzdalo pouze 41 ze
180 dotázaných, proto nejsou výsledky
úplně relevantní. Závěrečná zpráva bude
k dispozici na školním webu v sekci ke
stažení po přihlášení ve všech třídách.
Stěžejní informace je, že 56 % rodičů preferuje německý jazyk jako druhý cizí jazyk.
Další možností je jazyk španělský, který
dosáhl 37 % preferencí. Vzhledem k tomu,
že jsme malá škola, tak druhý cizí jazyk
zůstane jednotný. Úskalím se rodičům
jeví i školní jídelna. Vzhledem k tomu, že
je vnímání chuti jídla velmi subjektivní,
stále platí, že rodiče mohou přijít kdykoli
ochutnat a ujistit se tak, že se skutečně
jedná o davovou psychózu „bleeee….“.
Přejeme všem klidné léto a těšíme se na
září 2015!

Simon

Váš parlament

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

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
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Výchova ke zdraví
Vyučovací předmět výchova ke zdraví začali od současného
školního roku v 6. a 7. třídě učit paní učitelka Lenka Čermáková
a pan učitel Simon Burgess. Střídali se během půlených hodin podle
skupin anglického jazyka. V A skupinách probíhala výuka
v angličtině, po které následoval vstup rodilého mluvčího. B skupiny
měly výuku v českém jazyce s následným vstupem rodilého mluvčího. Výuka celého školního roku byla završena prezentacemi dětí,
které probíhaly ve všech skupinách. Každý žák si připravil prezentaci
v PowerPointu na téma, které ho během roku nejvíce zaujalo.
Nejprofesionálněji dopadly prezentace v 6. třídě ve skupině A. Příští
školní rok bude výuka výchovy ke zdraví probíhat v obdobném
režimu, avšak studentských prezentací bude podstatně více.

Hodnocení - kritéria
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Anglie
2015

Brighton
Royal Pavillion
Royal Pavillion mě připomněl
indický styl. Uvnitř bylo vše ozdobené zlatem. Viděli jsme obrovské
místnosti, kde králové pořádali
párty. V jedné místnosti bylo více
než 42 soch a obrazů. Jídelna
měla hezky prostřené stoly a v
kuchyni bylo na stolech jídlo, které vypadalo jako opravdové. Moc
se mi to líbilo.
Kuba L. H. 4. A

Molo

Uličky – The Lanes
Původně rybářské uličky jsou po
celém centru města. Jsou hodně úzké a dnes je zde spoustu
malých obchůdků. Viděli jsme
průvod škol a dětských výrobků.
Byl tam třeba obří Batman nebo
obrovská včela. Vedle jedné uličky bylo Brighton Eye a zábavné
molo. Uličky se mi velmi líbily.

Sealife
Sealife byl velký zážitek pro ty,
kteří mají rádi ryby (ne na talíři).
Mohli jsme si šáhnout na živé
kraby a hvězdice, které nevypadaly jako živé. Moc se mi líbil.
Kuba L. H. 4. A
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Kdysi tu bývala dvě dřevěná
mola, ale jedno shořelo. Je tu
velké kasíno a stánky s dobrůtkama. Za stánky jsou různé atrakce
např. strašidelný dům, skluzavka
ve tvaru majáku nebo kolotoč.
Na kolotoči jsme jeli Já-Kája, Viki,
Jáchym a Kuba.
Karla S. 4. A

Ostrov Wight
Ráno jsme jeli na celodenní výlet. Přepluli jsme trajektem z Portsmouth na ostrov Wight. Tam jsme si prohlédli Osborne House - oblíbené sídlo královny Viktorie
a prince Alberta. Osborne House se ve 2. světové válce
vyhnul bombardování, protože Adolf Hitler si z něj chtěl
udělat své vlastní sídlo. Poté jsme projížděli národním
parkem toho ostrova k útesům zvaných Needles – třem
skalním jehlám, které vyčnívají z moře a zátoky Alum
Bay, kde jsou různobarevné skály a písek. Písek z Alum
Bay se vyváží a lze si ho velmi draze koupit jako suvenýr.
Jáchym N. 4. A

reportáž

Leeds Castle
Čekal nás další pěkný výlet na hrad Leeds. V jeho okolí byla
obrovská nádherná zahrada s jezerem, kde bylo mnoho různých vodních ptáků, hlavně černé labutě. Mnoho z nich mělo
mladé a nechali se od nás krmit. Hrad byl uvnitř moc hezký,
líbili se nám místnosti králů. Pak jsme se ztratili všichni v bludišti, ale ten kdo se našel, nám ukázal cestu ven. Naštěstí jsme
tam nikoho nenechali. Ten den jsme měli štěstí, protože jsme
viděli i ukázku dravých ptáků. Pak jsme to zakončili zakoupením suvenýrů.
Šimon P. 4. A
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Informace o lodi
Loď HMS Victory má na délku
69,3 m a na šířku 15,8 m. Byla
objednána roku 1758 v prosinci
a uvedena do služby v roce 1778.
Vytlačí 3500 t vody. Její ponor je
7,24 m na přídi a na zádi 7,44 m.
HMS Victory uveze 850 mužů. Poháněna byla plachtami. Cena lodi
je 50 milionů liber. HMS Victory
jezdila rychlostí 15-17 km/h. HMS
Victory byla spuštěna na vodu 7.
května 1765.

HMS Victory the ship
V Anglii jsme viděli bitevní loď HMS Victory.
HMS Victory je 100 dělová loď první třídy. Viděli jsme
první pomoc a přímo místo, kde byl kapitán Nelson sestřelen odstřelovačem a v jakém lůžku ležel, než zemřel.
Do Anglie ho dopravili v sudu, ale než dojeli do Anglie
tak zemřel. Na Trafalgar Square je Nelsonův památník
střežen čtyřmi lvy, kteří jsou vyrobeni z materiálu z francouzských děl. Mně se to moc líbilo.
Šimon J. 4. A

UNIlife 17

reportáž

Portchester Castle

středověká zřícenina hradu s vodním příkopem

Hastings

Pašerácké jeskyně

V jeskyni je výstava o pašeráctví, která začíná krátkým filmem o pašeráctví. V jeskyních
jsou figuríny, které znázorňují
pašeráky. Zvedali jsme těžké
náklady jako pašeráci, chodili
jsme po jejich stezkách a utíkali
před policajty.Pak jsme shlédli
pár dalších filmů o pašerácích.
Nejvíce se mi líbili figuríny různě dané po jeskyni.
Matěj K. 4. A

Rybářské město
Hastings leží na břehu moře,
hlavní obživou zde byl rybolov.
Na pobřeží doposud stojí rybářské vysoké dřevěné domky, ve
kterých měli rybáři uskladněné
sítě. Ve městě jsou stále zachovány úzké uličky, kde jsou dnes
obchůdky a restaurace. Za městem jsou vysoké skály, z kterých
je skvělý výhled na moře. Líbili se
mi také velké vlny na moři.
Matěj K. 4. A
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Škola
Měli jsme tři dny angličtiny
a z toho dvanáct hodin výuky.
Učili nás rodilý mluvčí. Nejlepší
učitelka byla Charlotte. Hráli
jsme Bingo, Honbu za pokladem a Šibenici. Učili jsme se
o Londýně , gramatiku a popisování místa. Bavilo mě pracovat ve skupinkách. Poslední
hodinu jsme dostávali certifikáty a rozloučili jsme se slavnostně ve školním parku. Škola se
mi moc líbila.
Matěj M. 4. A

Woodland open air
museum
Tentokrát jsme vyrazili do skanzenu. Cesta byla
trochu únavná a tak jsme si pustili film Asterix
a olympijské hry. Tak nám to rychleji uteklo a ani
jsme film cestou tam nedokoukali. Skanzen je
vlastně vesnice, která doopravdy existovala, ale
na jiném místě – jednou ji celou rozmontovali
a převezli ji na místo, kde stojí dnes. Ve skanzenu
jsme mohli vidět příběhy lidí, jak žili, pracovali
a bydleli i před více než 600 lety. Ve skanzenu je
asi 50 budov, hodně z nich je i zařízeno nábytkem. Viděli jsme nejen: mlýn, krásné jezírko plné
kachen, jak a z čeho se vyráběly cihly a jak se
z nich stavělo. Mohli jsme si také vyzkoušet, jak
udělat střechu, ale přiznám se, systém jsem úplně
nepochopila. Nejvíce se mi líbila krásná zahrádka
se zeleninou a všechna zvířata (prasata, ovce, jehňata, husy, kachny, kohouti, slepice a koně). Viděli
jsme taky studnu, protože voda z kohoutku jim
už netekla A taky jsme viděli školu. Počasí nám
přálo, bylo hezky, tak jsme si to krásně užili. Pro
mě to byl jeden z největších zážitků na zájezdu :-)
Viki V. 4. A
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Ateliéry Harry Potter
Moc se mi líbilo ve Warner Bros studiu u Heryho Pottera. Mohli
jsme lítat na koštěti, prohlédnout si rekvizity a sbírat razítka do
svého pasu. Projeli jsme se v double deckeru. Bylo tam celkem
8 místností ve 2 prvních se nesmělo natáčet kvůli autorským
právům, ale ve zbylých 6 se mohlo fotit a natáčet. Mohli jsme si
koupit hůlky všech kouzelníků ale byly drahé. Užil jsem si to tam
a chtěl bych tam jet ještě jednou.
Ondřej F. 4. A
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Londýn
Cestu do Londýna od filmových ateliérů Harryho Pottera jsme nejeli
našim autobusem, ale Londýnským double deckrem, vlakem
a metrem. Když jsme dojeli k London Eye, šli jsme na malý filmeček
o London Eye ve 4D kině. London Eye je obrovské vyhlídkové kolo
v centru Londýna na břehu řeky Temže. Když film skončil, navštívili
jsme na London Eye. Tam jsme byli 30 minut. Poté jsme měli chvilku
času koupit suvenýry a něco na zub. Když nastal čas na prohlídku
Londýna, tak jsme si sbalili a vyšli jsme vstříc památkám. Viděli jsme:
Britský parlament s věží, v níž se nachází Big Ben (zvon),
Buckinghamský palác (sídlo britské královny), Trafalgalské náměstí
se sochou admirála Nelsona, Westminsterský palác, Downing street
(sídlo britského předsedy vlády) a další. Před tím, než jsme nastoupili
do našeho autobusu, jsme si koupili jídlo a najedli jsme se. Potom
jsme vyrazili na zpáteční cestu do Čech.
Zajímavost:
Věděli jste že, London eye se otáčí
rychlostí 27cm za vteřinu a že jeho motor pochází z ČR?
Petr K. 4. A
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Škola v přírodě
1. a 2. třída
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Škola v přírodě
3. třída, 4A a 4B
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5.–8. třída
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British Council

návstěva britského velvyslanectví
Naši žáci konkurují
velkým základním
i středním školám
a gymnáziím z celé
České republiky.
Umístili jsme se na
3. místě v počtu
přihlášených studentů
k mezinárodním
jazykovým zkouškám ve
školním roce 2014/2015.
Jsme velmi produktivním
partnerem společnosti
British Council.

