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EDITORIAL
Milí čtenáři,
je to neuvěřitelné, ale již pátým rokem vychází náš školní časopis UniLIFE. Dá se bez nadsázky
říci, že je to taková hezká školní kronika. Tento školní jsme si přáli vydat opět více čísel, ale čas je
neúprosný. Věříme však, že o to více se již těšíte na právě aktuální. Je velmi příjemné, že se mezi
námi nachází čím dál více redaktorů. 
Školní parlament

Simon says...
It has been a great year, with lots of fun activities
happening at school.
In my arena Music Box continued to be a great
success, classes 1 to 4 got a weekly dose of songs,
games and activities on different themes. Many
of the songs became firm favourites in the school
such as Baby Shark, The Pinocchio Song and Pizza
Hut to name but three. We also prepared the summer entertainment for the Garden Party at the
end of the term which was very successful, with
each Music Box group learning different songs
and in some cases dances.
We had a great Summer this year at school, we
went outside and enjoying the good weather.
I took all of the classes out to play silly games and
other activities and learnt English of course. Being
outside really got me in the mood for summer
and the holidays which again this year I will spend
in my fantastic cottage in the beautiful Czech
countryside, which I am really looking forward to.

We have also been busy preparing the young people at school for the Cambridge English exams.
The quality of spoken English in the school continues to astonish me. When I think in particular
about my lessons in with 5th grade, I often consider how amazing it is that I am able to have fluent
conversations in English with Czech kids
of this age. 5th grade holds a special place for me
as they were 1st grade when I joined the school
5 years ago. Today the years of us learning English,
together with their other English Teachers has
really paid off. This is such an achievement in
language learning, which has to be a reflection
of the dedication and talent of English teachers
in the School and of course of the young people
themselves, who when asked, always puts English
as one of their favourite lessons.

Simon’s blog:
www.englishlessonscz.blogspot.cz
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Výlet do Anglie
Portsmouth

Loď Victory byla Britská válečná
loď a taky vlajková loď Admirála
Nelsona. Tato loď se zúčastnila
spousty bitev, ale nejvýznamnější
byla bitva u Trafalgaru, kde byl admirál Nelson postřelen a později
podlehl zraněním.
David P.

Cesta

Pan průvodce byl hodný a vtipný.
V autobuse se mi líbily malé
televize a pohodlné sedačky. Na
trajektu se mi líbily obchody, jídlo
a výhled na moře. Loď se hodně
houpala, ale špatně mi nebylo.
Petr J.

Nejvíce se mi líbil Londýn,
protože jsou tam hezký stavby,
památky atd. Bylo to super
a moc se mi to líbilo.
Jakub Ř.
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Shrek‘s
Adventure – Londýn:

Shrek, ten byl super. Vyzkoušeli
jsme si jaké to je, být Shrekem.
Byli tam herci, kteří hráli Fionu,
Popelku, kuchaře a moc se mi
líbilo, jak to hráli naplno. Bylo to
prostě super.
Šárka P.
V Anglii jsme chodili do školy skoro každý den, ale jen dopoledne.
Hráli jsme hry a mě moc bavila jedna hra na tabuli.
Marienka K. a Vanda V.

Sealife Bournemouth:

Líbil se mi tunel, který byl
prosklený a líbil se mi, protože
jsme tam mohli vidět ryby, rejnoky, žraloky a želvy. Byli tam
roztomilí tučňáčci a medúzy.
Prostě, jako v moři.
Nela R.
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V rodinách se nám moc líbilo,
protože s námi komunikovali,
vařili výborně a hlavně nás
měli rádi a to pro nás bylo
nejlepší. Bylo to trochu jako
v hotelu. Měli jsme svojí vlastní
koupelnu a pokoje. Jedním
slovem se mi to tam hrozně
líbilo a těšíme se na příště.
Linda N.

Sherborne Castle:

Hrad se mi líbil, protože má velmi
zajímavou historii a krásné zahrady. Bylo to super, jak nám o tom
všem vyprávěli. Vždycky v každé
místnosti stál pán nebo paní a
povídali o tom, jak se každá místnost používala a kdo v nich bydlel.
Ale úplně nejlepší byly kačenky u
jezírka.
Viki H.

Stonehenge:

Na Stonehenge je zajímavá jeho historie. Nikdo neví, jak se tam ty
obrovské kameny dostaly. Je to velmi krásné, výjimečné místo, které
každého okouzlí.
Anna V.
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White cliffs:

Křídové útesy se mi moc líbily, protože z nich byl krásný výhled na moře
a trochu jsme mohli spatřit i protější město. Všichni jsme si tam udělali
krásné fotky a společně jsme si užili spoustu legrace. Na křídových
útesech jsem byla poprvé a byla jsem z nich ohromená. Doufám, že se
tam ještě někdy podívám.
Anička S.
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London Eye-Londýn:

Líbil se mi nejvíc výhled, protože
z té kabiny byl vidět skoro celý
Londýn. Když jsme byli úplně
nahoře, mohli jsme vidět velké
londýnské parky, Buckinghamský
palác, největší budovu Evropy,
řeku Temži a spoustu dalších
zajímavostí. Kabinky byly hodně
prostorné a celé prosklené. Bylo
nádherné vidět Londýn z takové
výšky.
Ema P.
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James Park-Londýn:

Nejlepší bylo, když jsme krmili
ptáky a husy v parku. Bylo tam
plno veverek a krásná příroda.
Moc jsme si to užili.
Gabriel B.
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Výlet
do IQlandie
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24. října 2017

Viděli jsme umělé tornádo a
robota, se kterým se dalo povídat.
Byli jsme na zemětřesení, šli do
lejzrového bludiště. Pohybovali
jsme kuličkou svojí vlastní myslí a
koukali jsme na pána, který dělal
pokusy.
V IQlandii se mi líbil vodní svět.
Mohli jsme být ve velké bublině.
Také bylo pěkné zrcadlové
bludiště. Koukali jsme na blesky.
Byli jsme s kamarády i ve velkém
větru. Viděli jsme, jak se musí v
televizi umět rychle číst. Taky se
nám líbil vodotrysk, který promítal
obrázky. A pak jsme s Danem
poháněli pračku. A nakonec tam
byl obchod s různými věcmi.
Všechno to bylo super!
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Halloween
byl u nás ve škole opět plný strašidel, převleků,
sladkostí, soutěží a tance…
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Parlament
a 8. třída

Do Parlamentu České republiky jsme se vydali
28. listopadu 2017. Šla tam pouze naše třída,
protože se letos v občanské výchově učíme
o našem státě, jehož je Parlament součástí.
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Šli jsme se podívat do Poslanecké sněmovny. Než
jsme se dostali do samotné Sněmovny, museli jsme
projít kontrolou, jaká většinou bývá na letištích. Když
jsme jí prošli, ocitli jsme se naproti vlajkám různých
zemí. Měli jsme povolené jít pouze na tribunu, která
se nachází ve 3. patře. Na to vše dohlížel a celou dobu
nás doprovázel člen ochrany Parlamentu společně
s paní průvodkyní, která nám zajímavě vyprávěla
něco z historie Parlamentu.
Uprostřed přednášky se naproti nám objevili pánové
se psy. Dozvěděli jsme se od nich, že jsou pyrotechnici,
kteří kontrolují, zda se v objektu nenachází nějaká

bomba, jelikož se tu za dvě hodiny měla konat schůze
Poslanecké sněmovny.
Nakonec jsme zhlédli kraťoučký film o historii
Sněmovny. Když jsme měli po exkurzi, povídali jsme
si s paní učitelkou Polákovou, v jakém stavebním
slohu byla tato budova postavena, načež jsme si
všimli předsedy strany Pirátů Ivana Bartoše, který
dělal rozhovor pro televizi. Bylo pro nás úžasné vidět
někoho tak významného na živo.
Tato exkurze byla poučná a zároveň zábavná.
Lucie M., 8. třída
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ČERTÍ REJ
5. 12. 2017 navštívili školu Univerzum čerti…

… pasovali naše malé prvňáčky na čerty. A protože jsou naši prvňáčci šikovní, uhodli všechny úkoly,
osvobodili anděla, dostali sladkou nadílku a příští rok už budou čerti oni, máme totiž 18 nových čertíků
a jednu paní čertici.
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Vánoční trhy
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Jak se máme v družině?

Výborně!
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Lyžáček

11. března vyrazila 2.A, 2.B a 3. třída na lyžáček
Všem se v Peci pod Sněžkou moc líbilo a na Kolínské boudě nás už opravdu dobře znají.
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Osvětim
Se školou jsme 23. května navštívili
koncentrační tábor Auschwitz.

V tomto koncentračním (a později vyhlazovacím) táboře Auschwitz, u vesnice Osvětim, zahynulo okolo
1 200 000 – 1 600 000 vězňů (přesný počet nelze zjistit). Tento gigantický táborový komplex ležel na
ploše 40 km2 rozdělený na několik částí a množství sektorů a bloků, sloužil ke koncentraci vězňů a
později i jejich vyhlazovaní. Stálý počet vězňů kolísal mezi 130 000 až 150 000. Zemřelí nahrazovali
nově příchozí. Židé přijížděli ve zvláštních transportech smrti. Nějací byli zabiti ještě v den příjezdu v
plynových komorách v Osvětimi II – Březince, anebo byli posláni do jednoho z táborů.
Tento zájezd byl pro nás velice depresivní. Mohu říct za všechny účastníky, že jsme rádi, že žijeme v této
době, kde se lidé nedopouštějí takto odporných činů. 
Filip O., 8. třída
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Národní divadlo
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Švýcarsko

Lescitatae aut expeliquas
dercipsam voloris eosam
que nes et labo. Fugitet
acessin reri
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Microsoft
I want to review our visit to Microsoft that
happened on the 11th June .

Firstly we had a presentation about Microsoft –basic
info. What it is like to work in Microsoft and ending
with Hololens.
Secondly, we went for a tour around the spectacular
offices. There we met a few people working for not
only Microsoft but also Skype.
Finally, we had the opportunity to try the 5000 $
virtual reality “glasses” called Hololens. It was an
amazing experience to try the latest technology. I
have neve worn something so valuable in my life,
honestly.
Some of the employees are there “by mistake”. That
taught us a lesson that it doesn’t matter what you
study. Your life can take you other ways and you can
become something totally different than what you
would have ever imagined in the future.
In conclusion, I believe that it was great to visit such a
big and successful company.
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I also want to include and thank the people that
showed us around and found time for us:
Jana Harel [my mom and also human resources manager]
Eva Schmutzlerova [Software Engineer]
Pavla Christophova [Communication manager ]
Petra Jíšková [Site administrator]
Thank you
Sofia

We were at the Microsoft
Prague offices on 11th June.
We had an amazing time
there. When we got there
some very nice ladies met us.
We went to an auditorium
and Jana Harel gave us a very
interesting presentation.
Then Pavla Christiphova, Eva
Schmutzlerova and Petra
Jusova took us on a tour
around the company. They
showed us what it is like to
work at Microsoft.
In the end, we tried Hololens.
It was a fantastic day with
amazing people.
Thank you
Karolina

On Monday we visited Microsoft offices in Prague. We were invited
there by Sofi’s mum, to whom we are grateful to. When we arrived
we were given a long speech by Sofi’s mum Jana Harel and her
colleagues. We met Pavla Christophova, Eva Schmutzlerova
and Pavla Jiskova. When we were there we got a tour of the
main building. After that we were given food and we tried out
a holographic headset developed by Microsoft called Hololens.
The most interesting thing I learnt was how these employees
started working for Microsoft. My final feelings are that I would love
to work for Microsoft because of the great environment, the very
friendly employees and also because of the salary.
Thank you
Filip
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Today. I would like to tell you about a great visit to Microsoft- Skype
When I first came into the building it was unbelievable. The size
and the interior were fantastic. They gave us a presentation about
history of the company and also some employees told us about
their experiences and which jobs they are doing .
After that they showed us some interesting rooms in the building .
I saw a lot of amazing designs, for instance all four floors had colors
like the logo of Microsoft. So the colors were red, yellow, green and
blue. Each floor has a different color and an idea. For example on
red was sport-table tennis and yellow was music etc. Finally, on
the terrace (which was on the roof )was a grill and “campfire” where
they have parties and meetings. And the panorama ??!! I couldn’t
believe how amazing and beautiful it was.
And the biggest fun was as I said the design and virtual reality. For
5000$ = 100 000 Kč. I hope that will work there!!!!
Thank you
Natalie
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Today. I would like to tell you about a great visit to Microsoft- Skype
When I first came into the building it was unbelievable. The size
and the interior were fantastic. They gave us a presentation about
history of the company and also some employees told us about
their experiences and which jobs they are doing .
After that they showed us some interesting rooms in the building .
I saw a lot of amazing designs, for instance all four floors had colors
like the logo of Microsoft. So the colors were red, yellow, green and
blue. Each floor has a different color and an idea. For example on
red was sport-table tennis and yellow was music etc. Finally, on
the terrace (which was on the roof )was a grill and “campfire” where
they have parties and meetings. And the panorama ??!! I couldn’t
believe how amazing and beautiful it was.
And the biggest fun was as I said the design and virtual reality. For
5000$ = 100 000 Kč. I hope that will work there!!!!
Thank you
Natalie

My class and I visited the Microsoft office on the 11th June 2018. It was one of the most interesting
visits I have ever been on.
At first, we had a nice presentation about the history of the company and then we had a very useful
conversation with some of the Microsoft employees. We also visited very interesting parts of the
building such as spaces, where all the employees have their meetings or just relax . At the end of our
tour we went to a room, where we tried to animate computer games and we also tried special virtual
reality glasses.
This visit was really useful for me because I have found out that working in a company like this is also for
people with a different education. I also learnt that it takes time to find out what you really want to do.
And one of the best things about these jobs include is that employees are given time for themselves ,
they can play table tennis musical instruments.
Díky,
Petr Marek
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ
S PLAVÁNÍM
8. – 14. 6. 2018 • 2.A a 4. třída
Pec pod Sněžkou – Hotel Energetik
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První den jsme plavali
a stavěli domečky.
Druhý den jsme se učili
angličtinu, hráli hry, plavali
a povídali si o teorii plavání.
Třetí den jsme začali
s rozcvičkou venku. Šli
jsme na rozhlednu Hnědý
Vrch, plavali jsme, učili se
angličtinu a měli orientační
běh.
Čtvrtý den jsme plavali
a ještě jsme stihli výšlap na
potůčky.
UNIlife 45

reportáž

Pátý den jsme jeli do ZOO na Safari, plavali jsme
a zkusili si štafetu.
Šestý den jsme opět začali rozcvičkou venku,
učili se angličtinu, plavali, stavěli domečky
a měli diskotéku.
Sedmý den jsme jeli domů.
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Škola v přírodě
1., 2.B a 3. třída • 4. – 8. 6. 2018

V letošním školním roce jsme byli na krásné škole v přírodě ve Špindlerově Mlýně. Chodili jsme na
vycházky do krásného lesa a hodně jsme plavali. V hotelu se nám moc líbilo a byl čistý. Moc nám tam
chutnalo.
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Výlet do Anglie II
Amsterdam

Když jsme přijeli do Amsterdamu,
tak jsme šli do Muzea Madame
Tussaud’s. Byly tam krásné
voskové figuríny, které vypadaly
jako živé. Nejvíc se mi líbila
figurína E.T. Potom jsme pluli
loďkou, která nás provezla
Amsterdamem.
Nela R.

Trajekt

K večeru jsme nastoupili na noční
trajekt. Nejdříve jsme procházeli
bezpečnostními prohlídkami.
Když už jsme zjistili, jaká kajuta
je naše, tak jsme šli na výbornou
večeři. Když jsme šli spát do
kajut, tak jsme měli strach, že se
překulíme a spadneme z postele,
ale hezky to houpalo a dobře se
spalo. Bylo to velké dobrodružství
a s holkama jsme si dlouho
povídaly.

Angel of the
North

Je to moderní socha
anděla, která měří 20
metrů na výšku a 54
metrů na šířku. Moc
mě překvapilo, jak byl
vysoký. Když jsme se
chtěli vyfotit, tak se
nám tam ani křídla
anděla nevešla.
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Abbotsford House

V domě Sira Waltera Scotta to
bylo nádherné, měl tam spoustu
knih a několik brnění. Kromě toho
tam byly překrásné zahrady, měl
tam hodně různých květin. Slavný
spisovatel Sir Walter Scott tu žil
20 let a po celou dobu psal knihy.
Měl obrovskou knihovnu.

Edinburgh

Říká se mu krátce Edinbra. Město, známé také kvůli svému hradu.
Byl z něj nádherný výhled. Je umístěný na kopci kvůli ochraně.
Ale asi nejzajímavější tam byly korunovační klenoty. U hradu byl
obrovský dům se skotskými suvenýry. Zkoušeli jsme si všichni
skotské čepičky. 
Natálie F.
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Ubytování v rodinách
V rodinách nás hezky přivítali,
ukázali, kde co mají a kde je
náš pokoj. Měli roztomilou
kočičku.

Zdymadlo Falkirk

Bylo opravdu zajímavé. Dokonce
jsme viděli, jak to zvedá celou loď
a přesouvá na jiný kanál ve výšce.
Tereza N.

The Royal Yacht
Britannia

Loď se mi moc líbila. Bylo tam
hodně techniky a strojů. Vybavení
lodi bylo elegantní a skvostné.
Tomáš H.

Wallace Monument

Byla to velká vysoká starověká
věž a památník. Šplhali jsme po
spoustě schodů, ale výhled do
okolí byl nádherný.
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Jezero Loch Ness

Bylo obrovské. Voda byla úplně černá, ale čistá. To proto, že je hodně
hluboké. Projeli jsme se po něm lodí. Měli tam senzor, který hlídal, jestli
Lochnesku neuvidíme. Bohužel jsme ji nenašli, ale přesto to bylo super.

Alnwick Castle & Gardens

Alnwick hrad je známý hlavně
díky svým zahradám a natáčení
filmu Harry Potter (Znáte tu scénu
ze soutěže s létajícími košťaty?)
Nejdříve jsme se šli podívat do
krásných a velkých zahrad. Všude
byly fontány a překrásné rostliny.
Prošli jsme si také bludiště z
bambusových keřů. Pak jsme
se šli podívat do místa, kde se
točil film. Uvnitř hradu měli plno
starodávných obrazů a věcí.
Paní učitelka nám řekla, že tam
doposud bydlí rodina, která hrad
vlastní.
Linda N.
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Amos Univerza
Přemýšleli jsme, jak dát učitelům zpětnou vazbu
a vznikl Amos Univerza. Každý žák 5. – 9. třídy
měl anonymně napsat a dát do osudí jméno jeho
nej učitele a proč to tak je. Vznikl zajímavý dokument s výroky žáků a zjistili jsme, že na Univerzu
je každý učitel Amos, každý je jedinečný! Kdo a proč
je/byl pro Vás ten NEJ? Co oceňují naši žáci?

Podle mě má skvělý způsob vysvětlování
látky a je dobré, že si můžeme dělat opravy
a o hodinách je s ní zábava. Já většinou
pochopím látku hned. A probíráme ji podle
mě dostatečně dlouho a naučí toho hodně.
n Protože učí zábavnou formou. Naučí toho
hodně a chápu to. Všechno dokonale vysvětlí.
Dá nám možnost opravy za špatnou známku.
A látku probíráme tak akorát dlouho - ne
moc dlouho ani moc krátce. n Protože mě
její hodiny baví, akorát se musím regulovat
ohledně chování. n The beloved teacher n
Přijde mi, že dělá hodiny zábavné, dobře naučí
a je sympatická. Na hodiny se vždy připraví
a pak to skvěle odprezentuje. Myslím si, že
se vždy naučím něco nového a ještě mě to
baví. Umí si třídu skvěle zkrotit. Působí mile
a přátelsky. Vždy tu hodinu nějak ozvláští.
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Když něco nechápeme, znovu nám to vysvětlí.
Nosí velice pozitivní a vtipná trička. Dokáže
namotivovat na novou látku, i když se nám do
té látky opravdu nechce... Vždy se na hodinu
s paní učitelkou těším. n Přijde mi, že se
hodně připravuje na hodiny, je kamarádská.
Je velmi hodná, dává opravy na domácí úkoly
a ty domácí úkoly jsou také připravené. Dává
nám omluvenky na diktát. n Vymýšlí hry,
snaží se nás rozesmívat a nosí vtipná trička. Je
hodná. n Hodně se připravuje. Dělá s náma
aktivity. Připravuje pro nás dokumenty. n
Paní učitelku mám ráda, protože si ze sebe umí
udělat legraci a je spravedlivá. n Je vtipná,
líbí se mi, že nám pouští hodně dokumentů.
Hodinu udělá zábavnou. n Protože na hodiny
chodí připravená, snaží se, abychom se cítili
dobře, a chce, abychom vše uměli a zvládli. n

Hraje s námi různé hry. Bere učení hrou. Při
zeměpisu nám pouští různé dokumenty a dává
nám jedničky, když se snažíme... n Protože
je vtipná, příjemná, vymýšlí hry, má vtipné
motivy na tričku. n Protože s námi probírá
látku hravou formou a vždy když látku vysvětlí
tak si ji pamatuji. Je na nás velice hodná např.
nám dává možnost opravy domácích úkolů a
testů. Když si něco zapomeneme (domácí úkol,
učebnici, sešit atd.) tak až po 3. zapomenutí

nám napíše poznámku. Její styl se mi velice
líbí a v hodinách s námi dělá zábavné věci. n
Protože umí učit. n Protože mě s ní hodiny
baví a naučím se látku. Chápu její výklad
učiva. A učení je originální. n Protože si
dokáže udělat ticho v naší třídě co ostatní
učitelky/lé neumí. n Umí zachovat klid. Učí
hodně dobře. Je s ní sranda. n Líbí se mi
metoda, jakou učí a je milá. n Hodně naučí,
má zábavné hodiny. Je vtipná, občas řve, ale
je hodná (srdce). n Umí učit. A dává nám
možnost opravy a je s ní sranda. n Umí učit,
dává nám možnost opravy a je s ní sranda. n
Protože je sní zábava. n Má autoritu a něco
nás naučí. n Dává nám opravu úkolů. n
Zábavné hodiny. n Dokáže si udělat respekt.
n Je prostě best. Je s ní sranda. n Protože
umí naučit (a omluvte můj pravopis) :) n Je
skvělá. n Protože má vybudovanou autoritu
a hodně nás naučí. Její typ výuky mi vyhovuje.
n Umí učit. n Protože je cool. n Obětavá
n Dobře učí, rozumí nám, je spravedlivá, je
na mě někdy zasednutá, ale přesto je nejlepší.
n Protože hodně dobře učí a umí si sjednat
pořádek. n Baví mě její hodiny a na rozdíl od
zeměpisu, kde se na test musím všechno učit,
tak z češtiny si většinu pamatuji. n Snaží
se dělat hodiny zábavné. Připravuje se na
hodiny. Naučí na rozdíl od jiných učitelek. n
Nejlepší učitelka. Naučí nás, zábavné hodiny.
n Protože interaktivní hodiny jsou zábavné.
n Nejvíc toho naučí. Nejvíc zábavné hodiny,
lidskost. n Je to sympatický člověk n Její
hodiny jsou zajímavé, zábavné a vždy se
dozvím něco nového. n Protože, i když má
špatnou náladu, nedává to najevo, nemluví
monotónně a pokaždé se snaží látku nějak
ozvláštnit. n Zábavná, zajímavé hodiny.
n Great n Snaží se udělat s námi hodiny
zábavnější formou. n Je prostě best. n
Top - ve všem dobrá. n Jsou s ní dobré hry
a má dobrý styl učení. n Je kreativní n
Dává si největší práci a nejvíc se snaží. Zdaleka
nejprofesionálnější učitel. n Je s ním sranda,
má dobré příběhy n Naučil mě hodně
nových věcí, vypráví nám historky ze života,
ponaučné. n Pana učitele mám ráda, protože
je férovej a hodně naučí. n Myslím, že to
je vážně dobrý učitel. n Je mi sympatický,

vše řeší pohotově, hodně naučí a hlavně nás
má moc rád. n Občas mi ho je i líto, když
se k němu na TV chovají sedmáci hnusně. n
Je občas milý. Hodně nás naučí. Umí dobře
vysvětlovat. n Rozumí nám. n Love him.
n Je top. n Je upřímný. n Neřve na nás.
n Učí velmi srozumitelně n Mám ji nejradši,
protože nás hodně naučí. Nekřičí na nás.
Angličtinu mám ráda, ale s paní učitelkou je to
100x lepší. n Protože je na nás milá, ale je i
spravedlivá. A vždy když se o něčem učíme tak
nám k tomu přidá i trochu zábavy. Angličtina
s ní mě baví. n Protože mě naučila hodně
věcí, je hodná ale zároveň chce, abychom
něco dělali. n Je hodná, ale i přísná a to je
super. Má cit k dětem a respektuje nás. n
Vysvětlí nám věci. Je milá. n Vše umí dobře
vysvětlit. Téměř vždy dodrží termín. Jé férová.
Známkuje mírně. Dává nám různé papíry na
vysvětlení. n Protože se mi líbí, že vždy na
konci hodiny píše na tabuli, kdo toho hodně
věděl a dá mu jedničku. n Umí dobře učit,
dává srozumitelné úkoly i testy. n Protože
nás hodně naučí. Umí vydržet chladnou hlavu
a je klidná. To je určitě ten typ, který se mi líbí
na učitelech. n Enthusiastic n Je hodná,
podporuje nás. Předměty s ní mě baví. n Je
s ní zábava, je trpělivá, milá, má zajímavé
nápady, vždy je připravená na hodiny. n Má
dobrý smysl pro humor a dobře se s ní prostě

baví, o hodině je s ní sranda. n Protože učení s
ní je zábava. n Hodně toho naučí a je strašně
hodná. Nosí do školy pejska. Vždy se nám
snaží pomoct a je s ní strašně velká zábava. n
Umí hodně vysvětlit tu látku, kterou bereme.
Obléká se moderně. Někdy je s ní legrace. n
Best teacher. Přísná, hodná, hodně nás naučí.
n Podporuje nás. Dostane z nás to nejlepší.
Učí efektivně. Záleží jí na nás. V hodinách není
nuda. Radí nám. n Dokonale učí. Prostě je
to jiný způsob než všichni. K tomu má s náma
výjimečný vztah, který jen tak s někým nemám.
Mezi angličtinou řešíme i něco jiného než
angličtinu. Je můj vzor a moc mě podporuje. n
Velice dobře mě naučila (a stále učí) angličtinu.
I když je na nás někdy přísná. n Protože chci
n Umí učit. V pohodě. n Učí s životem a
naučí to. n Protože skvěle učí a umí pobavit v
nudných hodinách. n Pomohla mi, se doučit
látku za dva roky. Je sympatická. Vysvětlí mi to,
když to nechápu. Musíte si ji oblíbit a ona si vás
taky oblíbí, když se v hodinách budete snažit a
zajímat se o výklad. n Je s ní sranda, a když si
chceme něco zahrát tak si to můžeme zahrát.
n Dokáže nás vyslechnout. Dokáže se vžít do
naší situace, a když máme už v plánu důležitý
test z jiné hodiny, tak nám nic nezadává jiného.
n Pro mě je to nejlepší paní učitelka. Skvěle
učí a vždycky když něco vysvětluje, chápu to. Je
prostě super.
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Úspěchy žáků UNIVERZA
DDM Praha 9

Obvodní kolo v anglickém jazyce
1. místo v kat. II.A
Obvodní kolo v německém jazyce
1. místo v kat. I.A
Obvodní kolo v německém jazyce
2. místo v kat. II.A
Matematická olympiáda
2. místo v obvodním kole
Pohár pražských škol - beachvolejbal
2. místo v obvodním kole - staší žákyně
Plážové hry
2. místo v obvodním kole - smíšená družstva
Volejbal
3. místo v obvodním kole (starší žákyně)
Stolní tenis
1. místo v obvodním kole (mladší žáci)
2. místo v obvodním kole (mladší žákyně)
1. místo v obvodním kole (starší žáci)
Přespolní běh
1. místo v obvodním kole (mladší žáci)
2. místo v obvodním kole (mladší žáci)
1. místo v obvodním kole (starší žáci)
2. místo v obvodním kole (starší žáci)
2. místo v obvodním kole (starší žákyně)

Soutěž v anglickém jazyce
1. místo
2. místo

Pěvecká soutěž Jarní
petrklíč 2018
2. místo v obvodním kole

Sporotvní hry MČ Praha 9
60 m chlapci (6. - 7. třída) - 1. místo
60 m dívky (6. - 7. třída) - 2. místo
60 m chlapci (8. - 9. třída) - 3. místo
800 m chlapci (8. - 9. třída) - 1. místo
Skok daleký chlapci (6. - 7. třída) - 3. místo
Skok daleký chlapci (8. - 9. třída) - 3. místo
Hod medicimbalem chlapci (6. - 7. třída) - 2.
místo
In-line dívky (6. - 7. třída) - 2. místo
Florbal chlapci - 3. místo
Malá kopaná chlapci - 3. místo
Volejbal smíšená družstva - 3. místo

ČEPS CUP - florbal

2. místo v obvodním kole (mladší žáci)

British Council
- zkoušky z anglického jazyka
Starters
Movers
KET
PET
FCE

18 žáků 4. třídy
16 žáků 5. třídy
9 žáků 6. třídy
3 žáci 6. třídy
19 žáků 7. třídy
1 žák 8. třídy
1 žák 9. třídy
3 žáci 8. třídy
2 žáci 9. třídy

