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EDITORIAL
Milí žáci, rodiče a učitelé,
vítáme Vás v novém školním roce. 1. září
oslavila základní škola UNIVERZUM
20. narozeniny, proto bude tento školní
rok tak trošku slavnostní. Během prvního
čtvrtletí se toho mnoho událo a my Vám
přinášíme malé ohlédnutí. Přivítali jsme
nové prvňáčky, uskutečnily se dvě cesty
do zahraničí, ale i velká halloweenská
oslava.
Přejeme vám šťastný školní rok
2015/2016.

Simon says...
It was great to see all the students back with us
for another new school year. But like them I was
also disappointed to see the end to the long
summer break. I had spent a great summer this
year, travelling around Europe by car. I visited six
countries including Germany, Italy, Switzerland
and France. In Switzerland I visited my brother
who has been living there for 20 years or more.
In fact it was my first visit to see him and his wife,
so they gave me the grand tour of their historical
home city of Basel. Living here in central Europe
gives such a great opportunity to experience
lots of different countries and their languages.
Thankfully for me, in most places English is widely
spoken, which makes everything so much easier.

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

This year has already proved to be the best I have
had since coming to this school thanks to all the
fantastic students and my friendly and helpful
colleagues.
Simon

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

GRATULUJEME
k 1. místu v kat. starších žáků
(Kryštof M., David R. a Radovan M. z 8. třídy),
k 1. místu v kat. mladších žáků
(Petr M. ze 6. třídy, Honza M. a Tomáš P. z 5. B.,
Ondra M. ze 4. třídy),
k 2. místu v kat. mladších žákyň
(Kája, Viki Z., Klárka M. z 5. B)
v obvodních kolech ve stolním tenise
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fotoreportáž

Vítání
prvňáčků

1. září se naši noví prvňáčci po prvé viděli s paní učitelkou.
Přejeme jim klidný start, mnoho kamarádů i školních úspěchů.
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English page

2015/2016

Green team

This new year brings a change to the Green Team. It has grown from only seven
or eight members to over 18, which make the games more fun and gives more
of the students a chance to experience some of the fun activities that we do there.
With the autumn setting in, we will unfortunately have to be inside most of the
time. But we have already played some fantastic new games and we are
currently working on an advertising campaign for some everyday items.
These activities give the team the chance to listen and speak about subjects
and topics that they probably wouldn‘t cover in normal lessons.
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reportáž

		 Podzimní Anglie
Kingsmead Square
– legenda o založení města
– král Bladud
Král Bladud přišel do Anglie,
protože měl nemoc lepru. Stal
se pasáčkem vepřů a zjistil, že
jim bahno pomáhá na kůži.
A tak se uzdravil, vrátil se domů
a stal se králem.

Theatre Royal
Theatre Royal je královské
divadlo.

Queen Square
– Jane Austenová
Queen Square je náměstí, na
kterém bydlela známá spisovatelka Jane Austenová.

Roman Baths
Roman Baths jsou lázně, které
postavili Římané. Jsou tam
léčebné prameny. Okolo lázní
byly pěkné sochy. Mohli jsme
si vyzkoušet jak se dříve stavělo z těžkých kamenů.

Abbey – opatství
– sen biskupa
Olivera Kinga
Oliver King je biskup, který
měl sen o tom, že do nebe lezli
andělé po žebříku a tak jsou na
dvou stranách kostela
žebříky s anděly.

BATH

Parade Gardens
Sealife byl velký zážitek pro ty,
Parade Gardens je park. Jsou
tam stromy a tráva a veverky.
Může se tam hrát mnoho her.
My jsme tam měli picnic. Mohli
jsme si šáhnout na živé kraby
a hvězdice, které nevypadaly
jako živé. Moc se mi líbil.

The Circus
The Circus je kruhové náměstí. Bydlí tu známé osobnosti.

Royal Crescent
– č.1 luxusní hotel
Royal Crescent je luxusní hotel,
který má tvar půlměsíce.
Hotel je blízko parku.

Swansee
Industrial Museum – dopravní
muzeum. Byly tam zajímavé
technické věci. Mohli jsme si
něco vyzkoušet sami.

Pulteney bridge
Pulteney bridge je most, který
je přes řeku Avon. Most se
používá na přechod z jedné
strany na druhou, ale jsou na
něm i malé obchůdky. Byl tam
zvláštní jez, který se používá
i na závody kánoí.

Ema & Viki
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Pembrokeshire Coast
Útesy/pláže: Krásné pobřeží
s hradem kousek od pobřeží. Sbírali jsme mušle na pláži
u moře.Na hradě jsme měli prohlídku. Může se tam hrát mnoho
her. My jsme tam měli picnic.
Mohli jsme si šáhnout na živé
krabya hvězdice, které nevypadaly jako živé. Moc se mi líbil.

Tenby
(velšské typické městečko)
Rybářský přístav: Byl větší. Jezdilo tam více lodí, které přivezly
první pomeranče do Walesu.
Apolena & Laura

PEMBROKESHIRE COAST
Caerphilly Castle
Byl to druhý největší hrad v Anglii.
Navštívili jsme labyrint a ukázky
katapultu. Okolo hradu byl pěkný
vodní příkop plný kachen, které
jsme krmili.

Carew Castle
(zřícenina hradu ze středověku)
Přílivový mlýn: Při odlivu se v nádrži
zavřelo zdymadlo a voda zůstala
v nádrži a v řece vyschla.Při přílivu se
nádrž otevřela a řeka se zase náplnila.
Tento den byl moc hezký.
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SCHOOL

Škola byla moderní. Měli tam
pěknou knihovnu. Při hodinách
jsme zpívali písničky, hráli jsme
hry, učili se jazykolamy. Hodiny
byly pěkné. Paní učitelka
byla příjemná.

Breacon Beecons
– zažili jsme pořádnou mlhu.
Procházeli jsme národním parkem
a chtěli jsme na nejvyšší horu, ale
nemohli jsme až na vršek, protože
počasí nebylo dobré. Bylo tam
spoustu oveček. Hezká příroda.
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Cardiff

– navštívili jsme hrad. Měli tak pěknou knihovnu
a strašidelný katakomby. Válečná věž se střílnou.
Promítal se film o založení hradu. Jeli jsme okolo
krásného stadionu, kde se zrovna odehrávalo
mistrovství světa v rugby. Byli jsme v tržnici, kde
jsme si dali dobrou pizzu.

Skanzen
Je to dvacáté první nejnavštěvovanější místo ve
Velké Británii. Všechny domy tam byly přeneseny po kouskách. Viděli jsme například farmu,
hospodářské a zemědělské domy nebo kostely.
Nejvíce mě zaujalo, že lidé v sedmnáctém století
sázeli při kohoutích zápasech na kohouty, jako
my teď na koně na dostizích. Také bylo zajímavé,
že v devatenáctém století používali kamennou
skříň jako lednici.
Kája & Agáta
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Matyaš, Štěpán & Marek

LONDON
London
Tower je hodně známý hrad v Anglii. V Toweru jsou hlavní
královské klenoty Anglie. Sealife je velké aquarium v Londýně na
břehu řeky Temže. Byl moc pěkný. London Duck je vozidlo, které
jede na silnici i ve vodě. London Duck slouží k okruhu kolem centra
Londýna. Projížděli jsme na něm centrum Londýna. Bylo to super.
Před Buckinghamským palácem jsou strážci s vysokými čepicemi.
V Buckinghamském paláci sídlí britská královská rodina. Hyde Park
je jeden z nejznámějších parků v Evropě. Je proslulý tím, že se tam
koná hodně festivalů. Big Ben je velký zvon. Byl pojmenován po
slavném boxerovi jménem Ben.London Eye je veliké ruské kolo.
Když jste na něm, je vidět skoro celý Londýn.
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Wales, září 2015
Myslím, že každému se líbilo v rodinách.
Naše rodina byla příjemná a hodná, měla dvě malé děti, holčičce byly čtyři roky a chlapečkovi
šest let. Každý večer jsme si s nimi chvíli hráli. Rodina byla indického původu.
Vařili nám typická jídla pro Wales a jižní Anglii, například domácí hamburgery se salátem, majonézou a opečenými bramborami, pizzu nebo trochu pikantní těstoviny. Ke všem jídlům jsme
dostali opečené česneko-bylinkové bagety. Svačiny nám chutnaly, každý den jsme dostali dvě
obložené housky, sušenku, malý balíček chipsů a lahev vody. Naše pokoje byly dobře vybavené. Měli jsme dva pokoje, v jednom z nich palandy. Některé rodiny měli pro nás počítačové hry.
Bylo nám tam dobře.
Matěj K., 5. A
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UNItipy

Podzimní

UNItipy
přinášejí výběr z doporučené
literatury pro 7. třídu
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Cooking club

THE TWO MOST POPULAR
RECIPES AT COOKING CLUB
FAJITA CHICKEN TORTILLA
Ingredients:
Chicken strips
Garlic
Onion
Tomato paste
Salt and pepper (if needed)
Fajita seasoning mix
Sour cream
Tortilla
Oil
Baked beans
Lettuce

Instructions:
Heat the oil in the frying pan.
Fry the garlic and onion toge
ther until slightly brown. Add the chicken strips and saute them until they are a nice
golden colour. Add some salt, pepper, fajita and tomato paste and saute again.
Then add some peppers and baked beans. Transfer to a plate.
Brown the tortilla in an oven or microwave. It´s best to wrap it when it is hot.
Spread some sour cream or yoghurt on the tortilla.
Place the lettuce and fajita mix on top of the spread and roll it tightly.

PIZZA
Ingredients:
Pizza dough
Ketchup
Grated cheese
Ham
Instructions:
Roll out the dough into a large
round.
Spread the ketchup with a the
back of a spoon.
Put some ham on the dough and
cover with grated cheese.
Bake for 10-15 min until crisp.
UNIlife 15

fotoreportáž

Wir fahren nach Berlin!
Sedmáci v Berlíně!
Žáci sedmé třídy se letos na začátku října vydali na týdenní výlet do
Berlína. Našimi hostiteli byla organizace M3 Haus der Begegnung,
v čele se skvělou Janou Müller. Němečtí organizátoři pro nás měli
připravené zajímavé workshopy, aktivity a výlety, nechyběla ani
procházka po nejznámějších berlínských památkách. Samozřejmě jsme
během zájezdu procvičovali naši němčinu :) Jak celý týden probíhal si
přečtěte v následujících reportážích od našich účastníků zájezdu.
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ÚT 6. 10. 2015
V úterý jsme si udělali procházku na kopec s krásným
výhledem a cestou jsme ještě
navštívili horolezeckou stěnu,byla to legrace. Později jsme
měli rozchod a šli jsme do Lídlu.
Potom jsme museli na oběd.
Po obědě jsme šli do nákupního centra a cestou jsme se
stavili na hřišti. Celý den
se nám líbil. (Gabča, Laura)

ST 7. 10. 2015
Hned po ránu jsme se všichni odebrali do „místnosti na
odpočívání“ a učili jsme se
různé německé věty a jazykolamy. Dokonce se nám podařilo
naučit něco česky i naši vychovatelku Miri. Odpoledne jsme
šli ven a hráli různé hry.
Poté jsme vyráběli projekty
o Berlíně. (Kája H.)
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ČT 8.10. 2015
Dnes jsme vyrazili do Zitadelle. Jeli jsme tam
S-Bahn a U-Bahn. Zitadelle je vojenská pevnost.
Nejvíce mě na tom zaujaly kanony a helmy. Měli
jsme zajímavého průvodce, který nás pevností
provedl a řekl nám spoustu zajímavých informací jako třeba: Když se dělníci zpozdili, architekt jim kladívkem zničil článek prstu.
Po té jsme se přesunuli do obchodního centra
a razili zpět na večeři. Po večerce nás překvapila
šlehačkové přepadení od vedoucích.
Tento den byl skvělý. (Bára P.)
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PÁ 9. 10. 2015
Ráno po snídani
jsme měli volno
a hráli jsme různé hry. Poté jsme vyráběli trička – každý dostal bílé tričko a pomaloval si ho podle vlastních
představ. K večeru jsme s německými spolužáky měli
diskotéku. Po ní už jsme byli rádi, že se můžeme jít umýt
a spát. :) Byl to velice hezký den a ty ostatní samozřejmě také. Pokud se budu moct zúčastnit opět takového
mezinárodního výletu, budu moc rád. (Míša B.)

SO 10. 10. 2015
Ráno jsme jeli S-Bahnem na Potsdamer Platz, kde se nachází moderní
část Berlína. Šli jsme přes židovský památník k Braniborské bráně a nejznámější ulicí Unter den Linden. Náš německý vychovatel Martin nám vykládal o památkách různé zajímavosti a zastavili jsme se také v obchodě
Ampelmann, ten je pojmenovaný podle typického panáčka na semaforu,
který má v Berlíně klobouk. Na chvíli jsme se zastavili v Alexe na nákupy
a pak jsme se vrátili na večeři domů. Po večeři jsme jeli znovu do města
na světelnou show na památkách. Šli jsme okolo nádherně osvětlené
televizní věže, kolem Dómu, univerzity k Braniborské bráně, na které se
promítaly projekce vytvořené v různých zemích. Poté jsme došli k Reichstagu a od něj jsme se vydali domů. (Vojta H. Kuba P.)
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26. října proběhly ve
škole oslavy svátku
Halloween.
Bojíte se také?

20 UNIlife

Halloween
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reportáž

Diplomy STARTERS
Jazykové zkoušky Starters se
uskutečnily na konci školního
roku 2014/2015, diplomy
do školy dorazily až během
prázdnin, proto na páťáky
a čtvrťáky čekalo první den
překvapení…
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rekonstrukce
Během prázdnin jsme upravili kuchyňku,
keramickou dílnu a snažíme se
i o vylepšování školního hřiště.

Nová
kuchyňka

Nová dílna
keramiky
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Úprava
školního hřiště
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