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Vánoční jarmark
1.září a první třídy
Vyrábíme sushi

Výlety
- Anglie, Berlín, Drážďany
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EDITORIAL

Simon says...

Milí čtenáři,

The start of the new school year saw lots
of changes in our school, a number of
new talented teachers joined our tea-

školní rok 2016/2017 nás zaskočil svou
rychlostí, proto také jsme připravili toto
obsáhlé vydání, které je ohlédnutím za
celým školním rokem 2016/2017. Byl to
rok, který nastartoval spoustu změn a
přinesl do UNIVERZA nové učitele, nové
přístupy.
Byli jsme dvakrát v Anglii, také v Německu, vyjeli jsme na lyžáky i školy v přírodě.
Vznikly nové kroužky, ať už foto kroužek či
akvaristé. Z mnoho jídel, které jsme v
Cooking klubu zkoušeli, Vám představujeme Sushi. Zkrátka bylo toho mnoho a my
se s Vámi rádi o zážitky podělíme.

with them all and our existing colleagues to make lessons even better for
the young people in our school. We also
this year. What fun it has been helping
to teach them English and getting to
know them all.
We also saw more improvements in the
schools facilities, many classes had new
desks and all classrooms now have fantastic audio visual equipment that will
make teaching more dynamic lessons

Váš školní parlament
I must admit that our school now is a
to learn and a great place to be a teacher.

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

Vítání prvňáčků
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Tak jako každý rok, sešli jsme se
1. září 2016 před školou.
Tentokrát jsme vybírali dvě první
třídy. 1.A a 1.B.

UNIlife 5

fotoreportáž
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Výlet do Anglie
Windsor Castle

Legoland

Windsorský zámek je
nejstarší obývaná královská rezidence, hlavní sídlo
královny a její rodiny.

V pondělí jsme navštívili
Legoland. Chodili jsme ve
skupinách po atrakcích. Líbily se nám miniatury měst
postavené z Lega. Legoland
byl rozdělený na několik
částí, např. Lego City, Lego
Friends atd.Líbily se nám
sochy lidí z Lega, které jsme
po celém parku potkávali.
Všichni jsme si to moc užili.
Šimon Jirsák
Matěj Muzikant

St. Fagans National
Museum
V úterý jsme jeli do
skanzenu. Viděli jsme jak
dříve žili lidé ve Walesu.
Moc se nám líbil kovář,
tkalcovský stav, stará
škola a farma. Domečky
měly doškové střechy. U
skanzenu byl obrovský
krásný park s jezírky. Bylo
to moc zajímavé.
Lukáš Zákoucký
Petr Jirsák
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Cesta trajektem přes Irské moře
Jeli jsme velkým trajektem
z Walesu do Irska. Loď měla
11 pater a jen 6 z nich bylo
parkoviště pro auta, nákladní
auta a autobusy. Mohli jsme se
společně podívat i na otevřenou
palubu, kde jsme zahlédli velké
medůzy a delfíny. Cesta trvala
5 hodin, protože jsme měli
zpoždění kvůli velkým vlnám.
Moc se nám to ale líbilo.
Mája Kadlecová
Míša Jurušová
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Kerry Bog Village
Ve skanzenu jsme viděli
jak se v minulosti těžila
rašelina z okolních
rašelinišť a jak se vyráběly
z ní brikety na topení. Byla
tu i psí farma Vlkodavů –
největších psů, kteří z Irska pochází. Ve skanzenu
jsme viděli dílny různých
řemesel. I když nám tu
pršelo, tak to bylo pěkné.
Natálie Haase
Vanda Vyleťalová
Ring of Kerry
Ring of Kerry (irsky An
Mhór Chuaird) je turistický
okruh v hrabství Kerry v
jihozápadní části Irska.
Silniční okruh má délku
179 km.
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COBH
Přístavní městečko na
ostrově Great Island, jedno
ze tří v Corském zálivu.
Typické svými řadovými
domy a katedrálou St.
Cohman´s. Přístav je
známý tím, že odtud vyplouvaly lodě s irskými
emigranty mířícími do
Ameriky. Jednou z nich byl
i Titanic v roce 1912.

CORK
Malebné městečko na
břehu moře, v kterém jsme
byli ubytovaní. Cork je
známý pro svou univerzitu
a tradiční irskou atmosféru. Je zde mnoho keltských
památek i různé kulturní
budovy jako opera, divadla
a muzea.
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Naše škola

THE SHERLOCK HOLMES
MUSEUM
V muzeum jsme viděli,
jak žil slavný anglický detektiv Sherlock Holmes.
Prošli jsme celý jeho dům
a mohli jsme si vyzkoušet
křeslo, ve kterém slavný
detektiv přemýšlel o svých
případech, ale i jeho čepici,
zvětšovací sklo, housle,
papuče a převleky. Moc
se nám líbily jeho dýmky
různých velikostí.

Wales
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The Sherloc Holmes
Museum
V muzeum jsme viděli,
jak žil slavný anglický detektiv Sherlock Holmes.
Prošli jsme celý jeho dům
a mohli jsme si vyzkoušet
křeslo, ve kterém slavný
detektiv přemýšlel o svých
případech, ale i jeho čepici,
zvětšovací sklo, housle,
papuče a převleky. Moc
se nám líbily jeho dýmky
různých velikostí.

Madame Tussaud
Je světoznámé muzeum
v Londýně s pobočkami v
Amsterdamu, Hongkongu,
Las Vegas a New Yorku a
Vídni. Bylo založeno Marií
Tussaudovou, sochařkou
ríny.
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Londýn

Vánoční jarmark
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Každoroční vánoční
jarmark nás vánočně
naladil.

UNIlife 15

Cooking Club - Sushi
Sushi
Cca 1 tác
150 g krátkozrné rýže
3 lžíce rýžového octa
3 lžíce krupicového cukru
1,5 lžičky soli
4 pláty řas nori
½ okurky, oloupané, nakrájené na tenké
proužky
1 avokádo, oloupané, nakrájené na tenké
proužky
2 lžíce nakládaného zázvoru
200 g krabího masa, uzeného lososa apod.
Rýži uvaříme v cca 350 ml vody. Ocet,
cukr a sůl smícháme a zpracujeme do
vláčné směsi, tu pak vmícháme do rýže.
Na řasy rozprostřeme tenkou vrstvu rýže,
avokádo nebo další přísady a pomocí
bambusové podložky zarolujeme. Důležité
je mít navlhčené ruce i řasu.
Dále potřebujeme hodně ostrý nůž, abychom mohli sushi rolky úhledně nakrájet.
Nemáme-li bambusovou podložku,
pomůžeme si utěrkou.
Dobrou chuť.
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Výlet do Berlína
PÁTEK 14. 10. 2016
Dneska v 10:30 jsme odjeli z autobusového nádraží Florenc. Cesta trvala 5 hodin a
byla příjemná: hráli jsme karty a vláčky. Do Berlína jsme dorazili v 15:56. Na místě
na nás čekali Jana s Martinem, což jsou naši němečtí animátoři. Ti nás dovedli k M3
– Haus der Begegnung, kde jsme se ubytovali. Na přivítanou se konala diskotéka.
Potom jsme se byli projít na nedaleké hřiště. Po večeři nás tu animátoři provedli a
zahráli si s námi seznamovací hry i spolu s německými dětmi. Bavilo nás to.
Bára Otáhalová, Kuba Procházka

SOBOTA 15. 10. 2016
Probudili jsme se okolo sedmé ráno.
Po snídani jsme vyrazili na nedaleké
hřiště. Následoval oběd a poté jsme se
vydali na cestu S-Bahnem do obchodního
centra-East Gate Gallery. Tam jsme měli
dvouhodinový rozchod. Nakupování bylo
opravdu skvělé. Večer jsme ještě vyrazili do centra Berlína na festival světel.
Nejlepší byla Braniborská brána se
světelnou show. Byl to úžasný den.
Kája Hájková, Gabča Klugeová
NEDĚLE 16. 10. 2016
K obědu jsme měli výborný Schitzel s
kroketami. Poté jsme navštívili Gärten
der Welt – Zahrady světa. Bylo tam
hodně typů zahrad, např. japonská,
čínská, korejská, izraelská nebo třeba
keřový labyrint. Největším zážitkem
byla čajovna v čínské zahradě, ve které
jsme si omylem objednali ledový čaj.
Cestou zpátky nás Petz provedl dlouhou
procházkou po starém Marzahnu.
Filip Ouzký, Marek Titěra, David Hauser
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PONDĚLÍ 17. 10. 2016
Náš nejlepší německý kamarád Petz nás vzbudil příjemnou hudbou (kappa) :D. Po snídani jsme se vypravili s Martinem na prohlídku
Berlína a viděli jsme např. Braniborskou
bránu, Televizní věž, berlínský Dom, Reichstag
(říšský sněm), židovský památník a moderní
část kolem Potsdamer Platz a Sonycentrum.
Navštívili jsme také obchod se suvenýry Ampelmann, kde jsou různé semafory z celého
světa. Nejvíc nás zaujal památník obětem 2.
Světové války vedle Humboldtovy univerzity.
Večer jsme měli společnost místních seniorů,
kteří se učili v M3 tancovat. Večer nám Jessie namalovala na obličej masky komiksových
hrdinů a fotili jsme se s nimi.
Adam Novák, Maty Mlejnek
ÚTERÝ 18. 10. 2016
Začali jsme den příjemným probuzením,
když nás probudil Petz denním světlem.
Po snídani jsme šli do města, kde jsme
navštívili DDR Museum. Řídili jsme
trabant, tiskli staré lístky na S-Bahn,
viděli staré pokoje a šatníky kde jsme si
zkoušeli staré šaty. Pak jsme absolvovali
čekaní na vstup do televizní věže, kde
jsme viděli větší část Berlína. Bohužel
byla mlha a zas tak daleko jsme neviděli.
Bylo to moc pěkné a měli jsme velikou
radost, že jsme tam byli. Fakta: výtah jede
rychlostí 6m za sekundu. Kopule je ve
výšce 203 metrů a restaurace nad vyhlídkou, která se točí, ve výšce 207 metrů.
Celá věž je vysoká skoro 400 metrů, a
tudíž je vyšší než nejvyšší hora Holandska . Byla postavena v roce 1969, je
nejvyšším bodem Berlína a považovaná
za jeho symbol.
Oliver Sasín, Vojta Horčička
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STŘEDA 19. 10. 2016
Dopoledne jsme se koukali na dokument o Berlínské zdi a Stephan nám
vyprávěl, jak to vypadalo v Berlíně za
časů DDR. Bylo to velmi zajímavé. Potom
jsme vyrazili na velkou výpravu do obchodního domu Alexa. Všichni jsme si
tam užili spousty legrace, chodili jsme
po skupinkách minimálně po 3 a všichni
jsme nakupovali. Když jsme přišli zpátky
na ubytovnu tak jsme šli na večeři. Bylo
pečivo se sýrem, šunkami a se zdravou
zeleninou.
Matouš Šmerák, Michal Bednář

ČTVRTEK 20. 10. 2016
Petz nás vzbudil skandováním z fotbalového hřiště. Po snídani jsme dělali
návrhy na trička. K obědu jsme měli
bramborovou kaši s klobásou Bratwurst.
Poté jsme si šli zahrát bowling. Moc nás
to bavilo a také jsme dostali coca colu a
nachos. Po bowlingu jsme nasprejovali
trička. Po večeři tu probíhala v M3 výuka
country tanců, ke které jsme se mohli
přidat. Po večeři jsme ohodnotili celý
týden, snažili jsme se mluvit německy.
Potom jsme dostali od německých
vychovatelů dárky a předali jsme naše, a
na závěr nám připravili disco a pohoštění
a přípitek bylo to super. Prost! :D
Laura Brejchová Adam Kvítek
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