UNIlife
2015/2016 číslo 2. ZIMA

Vánoční
market!
velká fotoreportáž

Čertí rej
Around the world in one day
obsáhlá reportáž

UNIlife 1

EDITORIAL
Milí přátelé,
tak a máme tu další rok. Ale i v tomto roce
2016, tedy přesněji do konce školního
roku 2015/2016 budeme v oslavách našeho dvacetiletého výročí pokračovat. Naše
dvacetiletá slečna škola si to zaslouží.
Během vánočního jarmarku jsme vybrali
16.000 Kč, za které pozveme na zahradní
slavnost road show z plzeňské Techmanie. Garden party se uskuteční v úterý 28.
června od 13,00 hodin a srdečně všechny
zveme. Ale nepředbíhejme a ohlédněme
se za závěrem loňského roku.
Hezké zamyšlení i další rok!
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...
When I was asked to come up with a challenge
for our annual ‚Around the world in one day‘ competition to celebrate the 20th year of our school,
I struggled to think of something that would be
suitable that might reflect this anniversary. Then
I looked back on some of the activities I had done
with children over the years and found a challenge I ran with a group of young people in Britain in the year that our school opened in 1995. In
twenty years a lot changes; the way we communicate, the clothes we wear, the cars we drive, but
one thing that never changes is the way children
enjoy learning through fun. Teamwork, logical
thinking and leadership are all skills that students
experience at our school through the variety of
activities we offer.
The recent Christmas market was a great example
of experiential learning. The students got involved in all aspects of the organisation, from producing stock, setting up the stalls and finally selling
the products, which helped them with a number
of really important life skills. In addition the well
rehearsed singing from our first grade children
showed that they picked up some basic phrases
in English whilst enjoying the festive tradition of
carol singing. The fun we all had taking part and
teaching them was reflected in the final performance and the overall success of the day.
Simon

Sportovn
úspěchy
až v pros
2015!
Gratulac

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

GRATULUJEME
ke všem sportovním
úspěchům od září do
prosince 2015!
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fotoreportáž

Čertí rej

Do školy opět přiletěli čerti a naše malé prvňáčky pasovali na čertíky.
A přišel i Mikuláš!
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fotoreportáž

17. prosince 2015
Ve 14.00 zahájili vánoční
jarmark pěveckým a tanečním
vystoupením žáci první třídy.
Od 14.30 zahájili naši malí
prodavači provoz vánočního
jarmarku, spolu s improvizovanou kavárnou a kreativní
dílnou.
V 15.00 hodin se sešli kytaristé
v 6. třídě a společně i s rodiči
si zazpívali.
Od 15.30 pak předvedli druháci výtečné divadelní představení Pohádkové pásmo.
V 16.00 uzavřela jarmark
bohatá tombola. Utržilo se
16.000 Kč, za které pozveme
na Zahradní slavnost road
show z Techmanie.

Vánoční
jarmark
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Cooking club

Během letošního vánočního jarmarku měly velký úspěch pudinkové řezy

Piškotové řezy s pudinkem
a zakysanou smetanou
5 žloutků
20 dkg moučkového cukru
1 vanilkový cukr
1 dcl vody
1 dcl oleje
1 prášek do pečiva
20 dkg polohrubé mouky
sníh z 5 bílků

10 UNIlife

Žloutky, cukr, vodu, olej - ušleháme, pak
vmícháme sníh, nakonec mouku s práškem
do pečiva.
Těsto nalijeme na vyšší plech a na syrové
těsto vlijeme ještě horký oslazený vanilkový
pudink z 1 l mléka.
Dáme do trouby a po upečení řezy polijeme
6 dcl zakysané smetany, oslazené
vanilkovým cukrem a posypeme skořicí.

English pages

FameLab 2015

Praha 6. 11. 2015

BRITISH COUNCIL pro TÝDEN VĚDY

Šest národních finalistů soutěže FameLab 2015 přijelo do Prahy, aby předvedli jedinečnou show plnou
zábavy a vědy! Akce se konala v rámci Týdne Vědy a techniky. British Council přispěl v rámci vědecko-popularizačního festivalu AV ČR Týden Vědy zajímavými vystoupeními vynikajícího anglisty, překladatele a shakespearologa profesora Martina Hilského a charismatického chemika a popularizátora
vědy Dr. Michaela Londesborougha. V krásném mramorovém sále Clam-Gallasova paláce vystoupili
ti nejlepší z posledního ročníku mezinárodní soutěže pro mladé vědce a vědkyně. Přijel i skvělý vítěz
celé soutěže Jaakko Oskari Vinko z Finska.
Naši žáci se do Clam-Gallasova paláce v Praze vypravili, aby v anglickém jazyce vyslechli, jak se chovat
ke svým kostem, jak je to s vnímáním světa, jak se bojuje proti rostlinným parazitům, o záludnostech
při projektování mostů, o nevyužité síle česneku, o symetrii a našem vnímání krásy nebo o boji proti
malárii. A upřímně, ani nepotřebovali oficiální překlady, které byly k dispozici.

Co je FameLab?
Soutěž FameLab se snaží objevit nové vědce, kteří dokáží ostatní lidi přimět k tomu, aby vnímali svět
z jiné perspektivy... a to během pouhých tří minut!
Pokud se domníváte, že dokážete vysvětlit matematické nebo technické téma během tří minut pouze
s pomůckami, které si budete schopni sami přinést, FameLab je pro vás ta pravá soutěž.
Každé představení bude hodnoceno podle tří principů: obsah, srozumitelnost a charizma.
Pro vědecké pracovníky po celém světě je stále důležitější umět vědu zpřístupnit veřejnosti, a pokud
možno zábavnou formou. Díky soutěži FameLab získávají mladí vědci důležité dovednosti jak atraktivním způsobem přiblížit svoji práci nevědecké veřejnosti. Popularizace vědy jednak boří tradiční
vnímání vědce jako podivína v bílém plášti, který se věnuje nesrozumitelným věcem, a jednak odůvodňuje financování vědy z veřejných prostředků.
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Around the world in one day
Letošní již pátý ročník soutěže Around the world in one day proběhl
naprosto odlišně. Slavili jsme narozeniny naší dvacetileté slečny školy
a pozvali jsme pouze hosty, tedy skvělou moderátorku Janu Štefánkovou a zpěváka Matěje Rupperta, nikoli však soutěžící. Soutěžícími byli
všichni žáci Univerza a soutěžní disciplína nebyla pouze angličtina a art,
ale i němčina, logika, výzva, dopravní značky, první pomoc, ale soutěžící
také skládali škole k narozeninám oslavné písně.
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Óda na UNIVERZUM
1. třída
Univerzum dneska slaví,
Všichni mu teď přejeme.
Radujme se v této chvíli,
vesele se smějeme!

Naše UNIVERZUM
3. třída
Univerzum volá
To je naše škola.
Je tady už 20 let
Je to náš školní svět.
Učíme se rádi a jsme kamarádi.
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UNIVERZUM
HOLA, HOLA
5. B
Univerzum hola, hola,
Je nejlepší škola, škola.
Naše škola je nej,
Křičíme hola, hola hej.
Od první až do devátý
škola slaví rok dvacátý.
Škola stojí dál a dál,
každý se tu radoval.
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9. třída
20 let naše škola slaví,
Pořád stejně dobře stojí.
Naši potomci těmito chodbami
chodit budou,
Všichni výročí Univerza oslavujou.
Glóbus v našem logu je,
s brýlemi pochoduje.
Děti všech barev tu máme,
při posledním dni sbohem dáme.
Na 30. výročí se sejdeme
a staré vzpomínky najdeme.
Oslavíme to s velkou parádou,
odejdeme s pozitivní náladou.
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reportáž
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rekonstrukce

Nové hřiště
Papír jsme sbírali opravdu poctivě.
Hurá – už máme hřiště!
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Družina
na sněhu
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Sportovní úspěchy
v září až v prosinci
2015!
Gratulace!
DDM Praha 9 - obvodní kolo ve
florbale
3. místo v kat. starších žákyň
(Áďa a Míša z 6. třída, Mila a Agáta
z 8. třídy, Sofie, Aneta, Kačka O.,
Adéla, Kačka Kar. z 9. třídy)

Think Blue. Cup. – obvodní
kolo soutěže ve florbale
3. místo v kategorii mladších
žáků

DDM Praha 9 - obvodní kolo
ve florbale
2. místo v kat. mladších žáků
(Oliver S., Matyas M., Matouš
Š., Jakub P., Adam S. ze 7. třídy, Petr M. a Bart N. ze 6. třídy,
Honza M. a Tomáš P. z 5. B.)

DDM Praha 9 - obvodní kolo ve stolním tenise
1. místo v kat. starších žáků (Kryštof M., David R. a Radovan M. z 8. třídy)
1. místo v kat. mladších žáků (Petr M. ze 6. třídy, Honza M. a Tomáš P. z 5. B., Ondra M. ze 4. třídy)
2. místo v kat. mladších žákyň (Kája, Viki Z., Klárka M. z 5. B)
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