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EDITORIAL
Milí UNI příznivci,
již dlouho si pohráváme s myšlenkou
vydávat školní časopis. Konečně nadešel
čas a my se můžeme díky současné páté
třídě, která si jeho přípravu vzala na
starost, pochlubit naším prvním číslem.
V tomto školním roce plánujeme pět
vydání (toto podzimní, vánoční, zimní,
jarní a letní). Ke stažení v pdf naleznete
všechna čísla na www stránkách školy
v sekci školní rok v záložce školní časopis.
Věříme, že se Vám časopis bude líbit.
Vašich názorů si vážíme, proto nás
neváhejte kontaktovat na:
redakce.unilife@gmail.com
Krásné dny
redakce UNIlife
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...
Although I have over 20 years of experience working with children I was extremely
worried about coming to Prague and joining
the Univerzum team as a teacher. In particular I was concerned that due to my limited
Czech, I would find it difficult to fit in, both
with the other teachers and the children.
Would I be understood enough to make
a difference to the young people I would
be teaching? Would I be able to communicate with the rest of the staff to ensure I was
providing a suitable learning experience for
the students?
Well the answer was that I should have not
worried at all, everyone has been great.
I have been helped along the way by the
staff, pupils and parents to fit in. The schools
facilities and the working environment
make it ideal for teaching. I have fantastic
resources and equipment available to me
to provide balanced and I hope interesting
lessons in all subjects from Maths, Science,
Geography and History to name but a few.
Most children understand me enough to
ensure that they can work with me in
lessons and those that have difficulties we
aim to support as much as possible.
Simon’s blog:
www.englishlessonscz.blogspot.cz
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Kroužky a zájmové útvary 2013/2014











































 






























Zapiště si do diáře a těšte se...
29. 11.
4. 12.
10. 12.
12. 12.
18. 12.
19. 12.
19. 12.
8. 1.
15. 1.
30. 1.
31. 1.
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Projektový den
ATWIOD – školní soutěž AJ,
vyhlášení vítězů ve 13.00 h.
Den otevřených dveří
15.00 – 17.00
Olympiáda AJ - školní kolo
Vánoční Drážďany
Projektový den
Vánoční jarmark
s bohatým programem od 14.00h
Den otevřených dveří
15.00 – 17.00
Zápis do 1. třídy
14.00 – 18.00
Projekový den a vysvědčení
Pololetní prázdnina :)

19. prosince od 14.00 hodin proběhne ve škole
Vánoční jarmark, který bude letos rozšířen
o vánoční program. Pozvánku s harmonogramem
obdržíte během prosince. Těšte se!
Zazpíváme si, pobavíme se, nakoupíme dárky,
občerstvíme se a snad vyhrajeme v tombole!

Paní
ředitelka
a
l
o
k
&š

Baví vás funkce ředitelky?
Ano baví, ale jsem už žena v letech, a co nejdřív
bych školu ráda předala mladším generacím.
Jste spokojená s tím, jak děti tuto školu
reprezentují?
Ke spokojenosti mám daleko, myslím si,
že je pořád co zlepšovat.

Mgr. Miloslava SmolařovákoCo vás vedlo k tomu založit tuto školu?
Já jsem si vždycky přála, nebo představovala školu,
kde se budou cítit děti i učitelé dobře, příjemně
a spokojeně.
V jakém roce jste založila tuto školu?
Tuto školu jsem založila v roce 1995.
Jak vás napadl název této školy?
No, to jsem dlouho přemýšlela a chtěla jsem aby,
ten název byl univerzálně rozumný a rozumně
univerzální, proto tedy Univerzum.
Podle čeho jste vybírala zaměstnance pro tuto
školu?
Oslovila jsem ty, kteří měli stejnou představu o škole,
buď jsem je sama znala a vážila jsem si jich jako, kolegů nebo mě byli doporučení těmi, kteří měli mou
důvěru.

Co si myslíte o jídelně u nás ve škole?
Toto jídelna byla příliš drahá, protože za každý
oběd musela ještě škola platit 17 Kč a to vyšlo
za jeden rok na půl milionu.
Jak to že tu je více učitelek než učitelů?
To není otázka jen na naši školu, muži většinou
chtějí pracovat tam, kde dostanou více peněz
Které předměty jste učila?
Učila jsem hlavně češtinu a občanskou výchovu.
Máte promyšleného vašeho nástupce?
Ano určitě mám.
Co si myslíte o školních uniformách?
Myslím si, že to je dobrý nápad, ale šlo by o to,
co si o tom myslí rodiče.
Podle čeho jste vybírala rodilého mluvčího?
Bylo to hodně těžké, ale nakonec se podařilo díky
kolegyním.
Připravily: Anna A. a Kajka H.
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Trip to
Ireland

Do Irska jsme se vypravili na jazykový pobyt.
Bydleli jsme v rodinách, jezdili na výlety a chodili do školy.
Na cestě jsme strávili 12 dní (20. 9. – 1. 10. 2013).

Z Prahy jsme vyjeli v podvečer a přes Německo jsme
druhý den dorazili do Belgie, prohlédli si městečko
BRUGGY. Poté jsme jeli do Francie na prohlídku městečka DUNKERGQUE, kde jsme byli ubytováni v hotelu Formule 1. Po snídani jsme se trajektem z Calais
plavili do Anglie. Zastavili jsme se u středověkého
hradu v CARDIFFU a navíc viděli i fotbalový stadion
Millennium Stadium (Cardiff Arms Park). Noc jsme
strávili na trajektu Pembroke - Rosslare. Do Irska jsme
dorazili ráno a rovnou odjeli do CORKU, ten jsme si
prohlédli a odpoledne se učili angličtinu ve škole. Noc
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jsme strávili v hostitelské rodině a další den jsme opět
byli ve škole. Celý šestý den jsme strávili na výletě
v oblasti Národního parku KILLARNEY a tzv. kerryského okruhu – RING OF KERRY, což je tradiční cesta,
která vede kolem poloostrova Iveragh. Další zastávka byla v městečku Cahersiveen a v přímořském lázeňském městečku Waterville, viděli jsme ledovcové
údolí Moll´s gate, kde se otevírá strhující výhled do
krajiny a vyhlídku Ladies´s View. Prošli jsme se opatstvím Muckross Abbey, Muckross House. Navečer
jsme odjeli do rodin v CORKU. Další den jsme jeli na

poloostrov DINGLE. Poté jsme přejeli k MOHÉRSKÝM
ÚTESŮM a dále do Dublinu, kde na nás už čekaly další hostitelské rodiny. Ráno jsme jeli na další výlet do
národního parku WICKLOW MOUNTAINS, městečka
Glendalough, dále pak do okázalého sídla Powerscourt Gardens v podhůří Wicklow Mountains, večer jsme strávili v rodinách v Dublinu. Ráno jsme se
vydali do NEWGRANGE a na prohlídku TARY. Návrat
večer opět do rodin. Po snídani nás čekala celodenní
prohlídka DUBLINU, návštěva Dublinia (historie Dub-

linu) a prohlídka Christ Church Cathedral, poté jsme
odjeli na noční trajekt (Dublin – Hollyhead) v severním Walesu. Ráno jsme přijeli do LONDÝNA, prohlédli jsme si Londýn z paluby LONDON DUCK, návštívili
LONDON AQUARIUM a přejeli místní lodní dopravou
k TOWER OF LONDON – navštívili hrad s korunovačními klenoty a křižník HMS BELFAST. Večer jsme odjeli z Londýna na trajekt Dover – Calais a přes Francii,
Belgii a Německo jsme se vrátili odpoledne do Prahy.
připravila: Ema V.

Irsko očima Em
20. 9. 2013 Jsme Ema Dušková a Ema Vyleťalová jely na zájezd do Irska. Bylo to tam mooooooc hezký.
Protože to byl jazykový pobyt, měly jsme bydlet v Irských rodinách. Každý večer si nás odvezli
z meeting pointů k nim domů. Tam jsme od nich dostaly večeři a dovolili nám se koukat na televizi.
Někdy jsme sice nerozuměly, ale jinak bylo to fajn! Viděly jsme spoustu zajímavostí například:
Moherské útesy, zajímavá muzea a mnoho dalších krásných věcí. Moc jsme si to tam užily!
Když jsme jeli zpět domů, stavovali jsme se v Londýně. Tam to bylo také moc krásné!!!
připravila: Ema D.
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About Ireland

The Republic of Ireland lies on the island of Ireland,
which is surrounded by the Atlantic Ocean. It used
to form part of the United Kingdom, but it gained
full independence in 1931. It became a republic in
1949. It entered the European Union in 1973.
It is a parliamentary republic headed by an elected
president. The capital of the republic is Dublin,
located in its eastern part. The official languages
are Irish and English. The largest church is the Roman Catholic Church. The state colours are green
and blue. The flag is a tricolour of green, white and
orange. Ireland’s patron saints are Saint Patrick,
Saint Bridget and Saint Columba. A national symbol

of Ireland is shamrock, a type of clover or trefoil.
It is worn as a symbol on St Patrick’s Day, the national holiday on the 17th of March. According
to legend, St Patrick used it as a metaphor for the
Christian Trinity. Some well-known writers include
for example Jonathan Swift (Gulliver’s Travels),
Bram Stoker (Dracula) and James Joyce (Ulysses).
Irish dance is taught even in the Czech Republic.
Irish stepdance has become popular because
of the show Rivedance. Irish whiskey and
Guinness beer are famous. There are many Irish
jokes about the Irish or by the Irish.
			

author: Sabina M.

Anketa & cestování
Zeptaly jsme se spolužáků:

1. Jaká země se ti nejvíce líbila?
2. Co se ti v ní nejvíce líbilo?
3. Jakou zemi si přeješ navštívit?
Připravily: Ema & Ema

1. Egypt
2.moře
3. Egypt

1. Španělsko
2. fotbalový stadion v
Barceloně
3. Španělsko

1. Španělsko
2. když jsme se koupali v moři
3. Španělsko

Tomáš Poličanský, 3. B

Kryštof Bradáč, 7. třída

Claudia Janoušková, 1. třída

1. Francie - Paříž
2. hlavně Eiffelova věž
3. asi Severní Ameriku

1. Island
2. vodopády a velryby
3. Ameriku

1. Francie
2. celá Paříž
3. Thajsko

Eliška Svobodová, 9. třída

Matyáš Pik, 6. třída

Ema Vyleťalová, 5. třída
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1. Anglie
2.Londýn-architektura
3. Havaj

1. Egypt
2. zajímavý moře
3. Emiráty-Dubaj

1. Turecko
2. večery na pláži
3. Maledivy

Róza Pavlíková, 9. třída

Ondra Houdek, 9. třída

Dominik Fridrich, 8. třída

1. Anglie
2. byla tam Verča :)
3. Norsko

1. Skotsko
2. krávy
3. Floridu

1. Brazílie
2. jídlo
3. Kolumbii

Bára Fremundová, 6. třída

Kája Satrapová, 3. A

Marienka Kandová, 1. třída

1. Tanzánie a Česko
2. teplo (v Tanzanii)
a zima (v Česku)
3. Tanzanii a pak zas
do Česka

1. Řecko
2. jídlo
3. Chorvatsko

1. Itálie
2. koupání
3. kamkoli lyžovat

Sebastian Mshana, 4. třída

Valérie Dušková, 3. A

Šimon Jirsák, 3. A

1. Turecko
2. tobogány
3. Maltu

1. Švýcarsko
2. krásné hory a čokoláda
3. Austrálii

1. Španělsko - Mallorca
2. nekonečná zmrzlina
a tobogán
3. Francii - Paříž, je stylová...

Ema Pavelková, 2. třída

Karolína Hájková, 5. třída

Vanda Vyleťalová, 1. třída

1. Irsko (město Bushmills)
2.Výlet na Giant's Causeway
(Obrův chodník) a Dublin
3. USA - New York

1. Spojené Arabské Emiráty
2. Bylo tam hodně mušlí.
3. Emiráty

1. Kanárské ostrovy
2. rybičky
3. Francii

Alena Pilnáčková, 9. třída

Jana Fluserová, 3. A

Šárka Mottlová, 7. třída
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Golf

& rozhovor s Adélou Křížkovou
Co je Golf?

Golf je venkovní sport, ve kterém hráč
hraje s malým golfovým míčkem do jamky
a používá přitom různé hole. Golf patří
mezi olympijské sporty od roku 1900.
Mezi nejúspěšnější golfisty patří Američan Tiger Woods.
Ani v České republice se golf nevytrácí zásluhou
Kláry Spilkové a naší Adély z 9. třídy...

Jak ses dostala ke golfu?
Adéla: Já jsem se dostala ke golfu přes mé rodiče,
kteří mě chtěli zaměstnat v mých volných chvílích.
Co tě na golfu baví?
Adéla: Já mám hodně ráda přírodu, takže mě baví
být venku na čistém vzduchu a při tom si zasportovat
s rodinou. Taky mě baví řídit golfový vozík. (smích)
Jak často a dlouho trénuješ?
Adéla: Teď kvùli škole to mám trochu těžší
a tak mívám tréninky jen v pátek od čtyř do pěti.
Co by jsi doporučila čtenářům a čtenářkám UNIlife,
kdyby chtěli začít s golfem?
Adéla: Děti, které se rozhodly začít s golfem,
by měly mít hlavně podporu blízkých, ať už rodičů
nebo sourozenců. Také by je to ale mělo bavit,
protože když tě sport baví, tak vyhráváš.
Děkujeme za tvůj čas Áďo
a přejeme hodně zdaru v golfu…
Ať už jsi vyberete golf či ne, my se na vás
budeme těšit v příštím vydání UNIlife
a to u biatlonu s Agátou Svobodovou.
Připravily: Alli & Elli
Foto: Klára Spilková, česká golfistka
Nejkratší golfový vtip: Už to umím.
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Proč hrát golf?
Protože jste venku v přírodě, hluk města
je zapomenut a vy si užíváte pohyb a hru
v příjemné společnosti. Procházíte se po
měkkém trávníku a ocitáte se ve světě,
který má svoji osobnost s etiketou,
zásadami, pravidly hry a tradicemi.
Jak začít s golfem
Zaujal Vás golf?
Chtěli byste si ho vyzkoušet a začít hrát,
ale nevíte jak?
Připravil jsem malého průvodce pro
všechny zájemce o tuto krásnou hru.
Co potřebuji vědět pro začátek?
Golf je velice poutavá, motivující
a zábavná hra, která však předpokládá
určité know how, tedy to, jak držet hůl,
jak odpálit míček a samozřejmě znalost
pravidel pro pohyb na hřišti.
Kde mám začít hrát?
Jako začínající golfista budete zpočátku
chodit na driving range, což je
v doslovném překladu cvičná louka.
Tedy místo, kam chodí začátečníci
i zkušení golfisté trénovat svůj švih.
připravil: Adam S.

Cooking club
‚‚Can we start a club for cooking, please?”
IT ALL started with some of our girls asking to form a club to develop their cooking skills.
Since February last year the club has produced fantastic meals and tasty desserts every
week. We have prepared food such lasagne, chilli corn carne, brocoli soup, pancakes and
other sweet cakes. Students, parents and teachers had the chance to taste the delights
produced by our Club at the summer garden.
Now, we are preparing some tasty goodies for the Christmas Market in December.
One of our favourite recipes has been a traditional British meal Cottage Pie,
made of mince beef topped with mashed potatoes.
1 tablespoon olive oil
1 large brown onion
3 garlic cloves
900 g beef mince
1 cup beef stock
400 g chopped tomatoes
1 kg potatoes
50 g butter
grated cheese
1 cup mik

Preheat oven to 200°C/180°C. Heat oil in a
frying pan. Cook mince, stirring with a wooden spoon to break up mince, for 8 to 10 minutes or until browned. Transfer to a bowl.
Add onion and garlic to the pan. Cook, stirring, for 3 minutes or until softened.Return
mince to the pan. Cook, stirring, for 1 minute. Stir in stock and tomato. Bring to the
boil. Reduce heat to medium-low. Simmer,
stirring occasionally, for 25 to 30 minutes or

until thickened. Meanwhile, cook potatos
in a saucepan, salted water for 10 to 12 minutes or until tender. Drain the water. Mash
until smooth. Add butter and milk. Stir until butter has melted and mixture is combined. Spoon mince mixture into a casserole
dish. Top with potato mixture. Sprinkle with
cheese. Bake for 20 to 25 minutes or until
golden. Serve.
author: Cooking club
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Hry, filmy
& recenze

Minecraft

je počítačová hra kde máte výběr ze tří herních modů.
U všech tří modů máte na výběr jestli si jej zahrajete
sám a nebo i s ostatními hráči. Tyto mody se nazývají:
survival - kde získáváte suroviny a na začátku máte
jen holou ruku, creative - kde máte všechny suroviny
hry už na začátku a pouze stavíte a hardcore - to je
survival, akorát že když umřete, tak umřete a už si na
tom světě nezahrajete a musíte vytvořit nový. je jedna z nejznámějších her na světě a rozvíjí představivost. Minecraft můžete získsat dvěma způsoby: první
můžete si ho koupit, druhý můžete si ho stáhnout
(ale to je pirátství). Někteří hráči Minecraft rádi mají
a někteří zase ne, ale jedno musí uznat obě skupiny
a to svobodu kterou Minecraft umožňuje například
slyšeli jste že byste v nějaké hře mohli postavit žirafu
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z růžové vlny? Já tedy ne. V Minecraftu jde dělat skoro cokoliv např. můžete si v džungli hrát na tarzana!
Nebo můžete bojovat s příšerami (moby) jak jsem
řekl v Minecraftu jde dělat skoro cokoliv. Ale
polovina lidí co hrají Minecraft ani nevědí že má cíl!
V survivalu je cílem vytěžit a vyrobit co nejlepší
výzbroj a jít zabít draka, ale to moc lidí nezajímá.
Připravil: Matěj L. H.

MATRIX
je sci-film z roku 1999, který režírovali sourozenci
Larry (nyní Lana) a Andy Wachovští. Hlavní role
hráli Keanu Reeves (Neo), Laurence Fishburne
(Morpheus), Carrie-Anne Moss (Trinity)
a Hugo Weaving (Agent Smith).
Hacker a programátor Neo je dějem podivných
událostí odveden k dalšímu hackeru Morpheovi,
který mu vysvětlí, že nežijeme v roku 2013,
ale v roce 2119 a stroje ovládají lidi. Morpheus Nea
odpojí od Matrixu (virtuální paralelní svět) a vycvičí
ho v boji proti strojům (Matrixu). V Morfeově týmu
je ale udavač, kvůli kterému Morfea unesou agenti
Matrixu. Neo a Trinity (členka týmu) zachrání
Morfea, ale Nea zastřelí zlý Agent Smith.
Neo těsně před smrtí pochopí princip Matrixu,
ovládne jej a znovu ožije, agenta Smitha porazí
a vrátí se do reálného světa.
Hodnocení: *****
Připravil: Béda S.

IT koutek
www.facebook.com

Facebook je dobrý pro psaní her s kamarády, sdílení fotek
a hraní her. Zajímavé hry jsou například FarmVille 2,
kde se staráte o svojí farmu, pěstujete zeleninu a chováte
zvířata. Vaši kamarádi vám chodí pomáhat.
Dobrý je také Dragon City, v něm se staráte o draky
a bojujete s nimi.
Na Facebook si dejte pozor, vaší emailovou schránku
zaplní spoustu emailů, spamu. Také o vás zkouší zjistit
hodně osobních údajů. To by se nemuselo líbit vašim
rodičům. Proto si pro Facebook založte nový email
a zaregistrujte se pod vymyšleným jménem.

Připravila: Bára P.
Unilife 13

Robert Downey Jr.
se narodil 4. 4. 1965 v New Yorku ve Spojených Státech. Jako syn
filmaře Roberta Downeyho Sr. a herečky Elsie Ford se Robert
dostal před kameru již ve svých pěti letech. Kvůli otcově práci
se rodina často stěhovala. Robert krátce studoval balet
v Londýně a po rozvodu svých rodičů zůstal s otcem
v New Yorku. Později se však odstěhoval do Los Angeles a rok
navštěvoval střední školu v Santa Monice, dokud ho nevyhodili.
Nastala nelehká doba, kdy si vydělával prací v restauraci
a prodáváním bot, ale otci se ho brzy zželelo
a sehnal pro svého syna filmového agenta.
První film, ve kterém si zahrál, byl snímek jeho otce s názvem
Libra (Pound) z roku 1970. Následovala celá řada více či méně
výrazných filmových rolí. Velká herecká šance přišla v roce 1992
s filmem Chaplin, kde ztvárnil hlavní a titulní postavu
samotného Charlieho Chaplina a vysloužil si tak nominaci
na Oscara. Další roky účinkoval spíš v béčkových filmech
a rodinných komediích, které příliš nezaujaly a hlavně které jej
pouze udržovaly v povědomí.
V roce 1992 se oženil se zpěvačkou a modelkou
Deborah Falconer. Jejich manželství nebylo šťastné.
Definitivním průlomem lze nazvat komiksový film Iron Man,
který právě díky Robertu Downeymu Jr. sklidil nebývalý úspěch.
Následovaly snímky Iron Man 2, Iron Man 3 a Avengers,
jenž se stal třetím nejvýdělečnějším filmem všech dob.
V roce 2010 obdržel cenu Zlatý glóbus v kategorii Nejlepší herec
v muzikálu nebo komedii za roli ve filmu Sherlock Holmes.
Filmografie posledních pěti let:
2013 Iron Man 3 (Iron Man 3)
2012 Avengers (The Avengers)
2011 Sherlock Holmes: Hra stínů
(Sherlock Holmes: A Game of Shadows)
2010 Na doraz (Due Date)
2010 Iron Man 2 (Iron Man 2)
2009 Sherlock Holmes (Sherlock Holmes)
2009 Sólista (The Soloist)
2008 Tropická bouře (Tropic Thunder)
2008 Iron Man (Iron Man)

Připravil: Kryštof Š.

14 Unilife

Jak
na vyp
týd výtva adá k
ufř
ne
r
k
u
ch
? V po ík
yb šes
alt ti
eh
os
n

ám

i...

ZEVNITŘ

Na počátku září bylo vše nové, čisté, krásné
a srovnané. Uběhlo šest týdnů a v kufřících
na výtvarku se vyskytuje ve větší či menší míře
pracovní nepořádek. Vzhledem ke krásným
výkresům, které zdobí chodby naší školy
si to kufříky mohou dovolit. Těšte se na výstavy!
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English pages
Gratulujeme naší
Kačce Karaskové
ze 7. třídy
za 2. místo
v literární soutěži
National Literary Award
na PORG

View from the top - Heaven - Kateřina Karásková
I never knew, what the sentence „I miss you“ meant, but now, I know. I know information about all those
people, all of them, I see them, from here, from heaven. But I know most about you, Gina. - That is the letter I
sent you a million times, but you never got it.
When I was on the Ground world—that is how we called normal world—I lived in a small, wooden house, too far from the capital city. It was a very old house, which we inherited from our grandfather. It had
creaky floor, wooden beds and we even had an old-fashioned stove. I lived there with my family, and
I was very happy.When I was six years old, I played with my older brother Jim all the time. I remember
the moments when we were barefoot on a grass field, laughing, we were wading river, and then we
just sat on the grass and we listened to birdsongs. I still see my brother´s curious eyes, watching me.
One day, we got home very late, so our mum was angry, and she shouted at me. I quickly ran upstairs
and cried for hours. At midnight Jim came to my room, and he gave me an amazing book. I opened
it carefully, and found some very old pictures of my daddy inside. I never got a chance to see him, so
I smiled when I looked at the photo of us. Mum was kissing a tall thin man with brown eyes, and next
to him stood me and Jim laughing. It was like a Hollywood film. I stayed up all night and Jim told me
stories about him. I am still carrying this book, It is one half of my heart.
One year later, it was my first day of school, so I packed my leather bag, kissed mum and went out.
The walk to school took very long, and my mind was cluttered with thoughts. I wasn´t happy about
having to go to shool. I was afraid of people, I was afraid of everyone apart from Jim, I didn´t trust
anybody, because my heart was closed. My thoughts stopped once I heard childrens´ laughs. It was a
nightmare: being around millions of childrens, so I quickly went to my class. Everyone was talking to
somebody, only one girl wasn´t. Her blond, curly hair stood out against her dark blue, almost grey eyes
and very pale skin, so pale it looked like porcelain. She wasn´t like the others, she was, I don´t know,
like from another world. Suddenly, she looked at me and she smiled. I didn´t smiled back. I was totally
disgusted. I hated people, I didn´t know why, but I did. I was happy when the bell rang, and she had to
keep busy with mathematical equations and not look at me anymore. After class, without thinking,
I ran away from school, away from my hideous nightmare.
I was relieved when I finally made it to the forest. I could smell the trees, walk barefoot on the moss,
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I could breathe fresh air, and I could be alone. I climbed a high tree, and looked down.
I saw a small girl whom I saw in the class. She was down there, next to the tree. It was her again.
“You feel like an angel up there, right?” she said. “I love it here, I see everything, it’s like being in
heaven!” I was so angry that she was here, so I shouted at her: “Go away!”
But she didn´t leave, she didn´t WANT to go.
“My name is Gina. You´re Tom, right? I shouted again, jumped down from the tree, and ran away.
When I got home, mum was already waiting for me with dinner. I threw my bag down and ate my
dinner quickly. Then I went into my room, and sat on the bed. Mum opened the door. “Are you okay,
sweety?.” “No! A girl from my class chased me to the forest! I hate her! I HATE people!” I cried.
And this became a daily routine for many years to come. I go to school, Gina chases me, I shout at her,
and run away. Every day, when I had to go to school, sadness and anger and helplessness came over
me. I had to hide away from her. Only on the weekends I could relax, not go to this terrible place,
and play hide and seek with that awful girl.
“Hey, Tom, breakfast is ready!” My mum shouted. I smelled pancakes, so even though I didn´t want to
wake up, the smell of mum´s yummy breakfast pulled me out of my warm bed. I ate it, and went out.
I was in a good mood that I had free day. I went to the place where Jim and I played. It was very hot,
so I went to the water. It was then that Gina appeared in the forest next to me.
She smiled. ,,Hi Tom! I wanted to say something like go away or I don´t want to be there with you,
but I smiled and I said hello.
What is wrong with me, I thought. I hate her, right?
“Do you believe that there is another world, like a heaven?” she asked out of the blue.
I didn´t understand her.
“What do you mean?” I asked her.
“I believe that when people die, they go to heaven, and they have wings, mmm… like angels.”
I didn´t say anything. The whole day I studied her, and tried to understand what she meant.
At the end of the day, my head was confused. There was only one name floating inside my head:
Gina. I wanted to kiss her. I wanted to kiss this awful girl who followed me every day.
And then, it happened. I was blind and deaf at that moment and didn’t see train coming from behind
me. “Get out of the way, Tom, get out!” she shouted. But I was chained to the ground.
I smiled at her for the last time and disappeared. I disappeared to another world, the one she believed
in. There he was, my daddy next to me. “What happened to me?”
“You died Tom.” He said sadly. I looked at my wings. You’d think that flying is great, but I was depressed,
angry and alone. I know, my daddy was there, but for the first time in my life I fell in love. Gina was my
everything. And now I was up here and she was down there. She couldn’t follow me to the forest or
the waterfront anymore. She couldn’t appear out of nowhere and scare me, and I could never smile
back at her. I suffered every day, every night. I watched her all day. The first year, she cried all the time.
I watched her when she prayed. She wanted me to come back. It hurt a lot so I stopped. I stopped for a
long time. For ten years, I didn’t see Gina. One day, I felt courageous and looked down. She was walking down the stairs into her kitchen, and she was happy, smiling. She was making breakfast, but not for
one person, for four. I was confused. And it was then when I heard children laughing. I saw a boy and a
girl playing together. There was a tall man as well. He had green eyes, curious eyes, and black hair. She
kissed him. He looked familiar. I knew the man. It was my brother! I was so angry. I broke everything
around me, I screamed and shouted at him. And I cried too. He and Gina didn’t hear anything.
Do you think that this story had a happy end?
Well, it did. For many years, I tried to send Gina messages, but she never got any of them. It took a long
time but thinking about the situation I realized that I could be happy because she was happy.
I loved her, and the best thing for her was staying with someone amazing, with someone who made
her happy. Naturally, I was a bit angry, but I couldn´t make her happy from another world.
And I knew my brother was a great guy, so he was the best guy for her.

Actually, I enjoyed flying in the air.
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dvojstránku připravily: Agáta K. & Bára O.
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Soukromá základní škola UNIVERZUM s. r. o. Vás srdečně zve
na 3. ročník soutěže v anglickém jazyce pro základní školy

WORLD
AROUND THE

IN ONE DAY

Téma 3. ročníku 2013/2014
CHRISTMAS TASTES SWEET
Termín: 4. 12. 2013 od 8.30 hodin
Místo: Soukromá základní škola UNIVERZUM, s. r. o.
Českolipská 373, Praha 9
www.zsuniverzum.cz

PROGRAM:

8.30 - 9.00 hodin
Registrace a následně dané části soutěže podle
časového harmonogramu, který obdrží každá
skupina při registraci.
Soutěž se skládá ze čtyř částí:
poslech, čtení & psaní, ústní projev a výtvarná část.
12. 00 - 13.00 hodin
Pauza
13.00 hodin
Proběhne předávání cen a diplomů výhercům
soutěže.
14. 00 hodin
Předpokládaný konec
KATEGORIE SOUTĚŽÍCÍCH:
I. kategorie: 3. & 4. třída
II. kategorie: 5. až 7. třída
III. kategorie: 8. & 9. třída
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Přihlášku a další informace naleznete
v průvodním dopise. Vyplněnou přihlášku
prosím zašlete nejpozději do 4. 11. 2013
e-mailem na adresu:
info@zsuniverzum.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

