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EDITORIAL
Milí UNI příznivci,
podařilo se nám připravit již druhé číslo
našeho školního časopisu. Jde to, ale dře
to. Víme však, v čem máme rezervy
a to se počítá. Přinášíme Vám reportáž ze
soutěže v anglickém jazyce ATWIOD,
kterou organizujeme pro základní školy
Prahy 9, včetně malého foto ohlédnutí
za všemi třemi ročníky.
Agáta Svobodová nás seznámí
s biatlonem a páťáci nám přiblíží jejich
třídní učitelku, která s námi časopis
připravuje. Příští číslo bude zasněžené
a vyjde snad už opravdu v zimě.
Nyní však užívejte předvánoční čas
a přejeme Vám veselé a klidné Vánoce.

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...
Over the last couple of weeks, with the help
of our pupils, I have been finding out all about
Christmas in the Czech Republic, the traditions
and the food that is enjoyed here.
Christmas for me is a very special time of year.
I have always enjoyed the celebrations in the UK.
I look forward to the dinner of Roast Turkey, Roast
Potatoes, vegetables and Christmas Pudding.
I also eagerly await the presents on the 25th of
December (delivered by Father Christmas), the
Queens Speech, Christmas films on the TV and
the time spent with my family. I am however
looking forward to a very different Christmas this
year as a I celebrate Czech style, Carp, Fish Soup,
golden Pigs and lots of other new traditions.
I have already enjoyed finding out about
St.Nicholas with Angels and the Devil, Carol
singing Czech style and I have started munching
my way through large amounts of gingerbread.
The biggest thing I will be hoping for is that it
might snow on Christmas day. Although it is
quite common in Czech for snow to be on the
ground on the big day, I have never in my life experienced a “White Christmas” it has always been
too warm in Britain for snow. So I hope I will be
making snowmen, snow angels and fighting my
family with snowballs during the festive season.
I wish all of you a Merry Christmas and a Happy
New Year!

Vánoční jarmark
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Jaké vánoční zvyky děláte?
Doma ctíme advent, máme tedy vánočně vyzdobený
byt, každou neděli zapálíme na adventním věnci jednu svíčku, pečeme vánoční cukroví a posloucháme
koledy. Samozřejmě u nás chodí Barborka a Mikuláš.
Na Štědrý den máme moc hezkou tradici, kdy naši
sousedi – hudebníci, obcházejí jednotlivé domy, hrají
a zpívají koledy a vzájemně si vyměňujeme na ochutnání cukroví a přejeme si hezké Vánoce.
Líbí se vám naše škola?
Líbí se mi moc, je tu příjemná, rodinná atmosféra.
Také se mi líbí jak vypadá škola zvenčí, její pozitivní
žluto-oranžová barva musí jistě každému zpříjemnit
příchod do školy :)
Jak jste se dozvěděla o této škole?
Když jsem hledala nové zaměstnání, zapátrala jsem na
internetu a vybírala přednostně školy, kde je kladen
důraz na výuku jazyků. Cizí jazyky mám totiž moc ráda.
UNIVERZUM má navíc moc hezké webovky, které mě
na první pohled zaujaly a když jsem do školy poprvé
přišla, věděla jsem, že právě tady bych chtěla učit.
Jste ráda, že vaše první třída ve které jste třídní
je pátá?
Ano jsem, je to bezvadná třída a i když občas zlobí,
mám všechny páťáky moc ráda. Těším se, jak je do deváté třídy uvidím vyrůstat a moudřet.

Jsou pro vás Vánoce jiné než ostatní svátky?
Vánoce jsou jedním z mých nejmilejších svátků. Dříve
jsem samozřejmě měla největší radost z dárků, které
jsem dostala, dnes už jsem raději, když udělám radost
ostatním a celá rodina je pohromadě. U nás doma je
vždycky krásná vánoční atmosféra.
Slavíte svátky s rodinou?
Ano, na vánoční prázdniny pojedu domů, do Hradce
Králové, kde mám rodinu a přátele. Na všechny už se
moc těším. Nesmím samozřejmě zapomenout na našeho psa, který mi tady, v Praze, moc chybí.
Co jíte na Vánoce?
Máme tradiční vánoční večeři – rybí polévku, kapra
a bramborový salát. Na stole nesmí chybět ovoce,
oříšky a k rozbalování dárků potom patří samozřejmě
cukroví.

Vyhovuje vám vaše zaměstnání?
Zdobíte stromeček?
Vyhovuje mi velice, lepší si pro sebe neumím předsta- Já stromeček nezdobím, odmalička se u nás doma obvit. Je pro mě vlastně takovým splněným snem.
jevuje na Štědrý den už ozdobený a já se ráda nechávám překvapit. Ale těším se, až budeme letos v páté
Máte ráda děti?
třídě zdobit náš společný „třídní“ stromeček.
Mám, a to bez výjimky, hodné i zlobivé. S dětmi se
člověk nikdy nenudí, žádný den není stejný a nehrozí, Viděla jste někdy zlaté prasátko?
že by se práce stala monotónní. O veselé historky díky To se mi zatím nepoštěstilo. Ale koupila jsem si vánočvám není nikdy nouze.
ní ozdobu – zlaté prasátko, takže už ani nemusím být
o hladu celý den, abych ho viděla.
Čím jste chtěla být když jste byla malá?
Já jsem chtěla být paní učitelka odmala. Nedávno Pečete ráda vánoční cukroví?
jsem objevila svůj sešit ze 3. třídy, ve kterém jsem Ano, peču moc ráda, poslouchám přitom koledy
o sobě napsala: „Ráda spím a až budu velká, chtěla a vychutnávám vánoční atmosféru. Ráda dělám také
bych být paní učitelkou“. Oboje platí dodnes :)
nepečené cukroví, například úlky. Mojí vánoční specialitou je ovšem bramborový salát ke štědrovečerní
Těšíte se na Vánoce?
večeři.
Na Vánocích se mi líbí ozdobené stromečky, ulice
a výlohy, vánoční zvyky a setkávání s rodinou a přáte- Děkujeme za rozhovor a paní učitelce i všem našim
li. Nemám ale ráda vánoční shon a nervozitu kolem, čtenářům přejeme hezké Vánoce!
které je v dnešní době bohužel stále víc... neměly by
to být svátky komerce a utrácení peněz, ale svátky klidu, pohody a přátelství. Na takové Vánoce se těším.
Připravila: Anna A.
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Reportáž

Around The World
In One Day

On December 4, our school organized and hosted the third edition of Around the World in One Day
contest. The theme for this year was Christmas Tastes Sweet. Five grammar schools accepted our invitation to participate. The contest was divided up into three age categories. The youngest category included
third and fourth-grade students. The second category included students from grades five through seven,
and the third category the oldest students from the eight and ninth grades. Within each category, every
group representing a school had up to four contestants. Each category featured a theoretical section as
part of which students took listening and grammar tests and participated in conversation swith a native
speaker. The other section was fun especially for students who love arts. This time around, the teams were
tasked with decorating gingerbread hearts. Each year, we invite local celebrities who partake as judges
in the art section. This year we welcomed actors Václav Kopta and Marek Taclík as well as British Council
representative Jana Pavlová and Eva Čížkovská as the moderator. We believe the contest turned out really
well. We definitely enjoyed it and savoured the pre-Christmas atmosphere. Each section had its winners:
The first place in the theoretical section went to our students, while other schools headed the art section.
We want to thank schools on Balabenka, Novoborská, Litvinovská and Špitálská for being part of the annual event, and we look forward to the next edition.

This year
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Připravily: Eliška S., Róza P.
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Anketa

Štědrý den
Zeptaly jsme se spolužáků:

1. Co jíte na Štědrý den k večeři?
2. Jak zdobíte stromeček?
3. Co si nejvíce přeješ k Vánocům?
Připravily: Ema & Ema
1. rybí polévku
2. kulatými ozdobami
3. knížky

1. řízek
2. svělýlkami a ozdobičkami
3. zaměřovač

1. bramborovou kaši
2. normálně
3. jěště nevím

Agáta, 6. třída

Honza K., 3. B

Kristýna, 3. B

1. dort
2. hvězdičkami
3. meč

1. kapra
2. různými ozdobami
3. lego

1. cukroví
2. řetízky, hvězdičkou,
kouličkami a světýlky
3. počítač

Klárka, 4. třída

Matěj, 3. A

Jolana, 8. třída

1. bramborový salát a ryby
2. normálními ozdobami
3. hokejovou tašku

1. ryby a bramborový salát
2. ozdobami
3. mobil

1. kapra
2. fialově a žlutě
3. počítač

Adam S., 5. třída

Maty, 5. třída

Lukáš O., 1.třída

1. bábovku
2. červeně
3. tablet

1. rybí polévku
2. červenými koulemi
3. lego

1. řízky
2. bíle a červeně
3. tablet

David, 2. třída

Viki, 3A

Ema, 2. třída
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Perníčky

Cooking club
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1.

3.

Máslo, med, cukr vložíme do hrnce a za stálého míchání rozehřejeme a necháme rozpustit.
Přidáme vejce, sodu, skořici a hřebíček a necháme vychladnout.
Do vychladlé medové hmoty zamícháme mouku. Zpracujeme a necháme odpočinout.
Poté rozválíme na 4 mm silnou placku a vykrajujeme různé tvary.
Dáme na plech na pečící papír a pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C 15 minut.
Po upečení potřeme žloutkem jemně, necháme zaschnout.

2.

4.

50 dkg hladké mouky
20 dkg moučkového cukru
12 dkg medu (2 polévkové lžice)
2 celé vajíčka
5 dkg Hery
2 kávové lžičky sody bicar.
kůra z citrónu
skořice
hřebíček

l
l
l
l
l
l
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l

Připravil: Cooking club
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Sport

Biatlon
s Agátou Svobodovou

Tento sport se pomalu ale jistě dostává v ČR k nejpopulárnějším sportům. A proč?
Hlavně díky zásluhám českých biatlonistů a biatlonistek, kteří se ve světových soutěžích
umisťují pravidelně do první desítky. A proto tady dnes máme rozhovor s možná budoucí
reprezentantkou Agátou Svobodovou.
Můžeš nám ve stručnosti popsat co je to biatlon?
Agáta: No tak biatlon se dělí na dvě základní skupiny
letní a zimní. Letní biatlon je běh se střelbou
a v zimě běh na lyžích a střelba.
Co tě na biatlonu baví?
Agáta: Že je to takový neobvyklý sport, ale hlavně to
že do poslední rány nikdy nevíte, jak závod dopadne.
Tohle dělá ten závod dramatický až do konce a v tom
je to kouzlo.
Kdo tě přivedl k biatlonu?
Agáta: Já si myslím že rodiče, protože bez podpory
rodičů to nejde. Ale jinak my jsme se na biatlon
chodili s rodičemi koukat, když jsme byli malý
a pak nás trenér oslovil a bylo.
Jak často trénuješ?
Agáta: Asi čtyřikrát až pětkrát týdně.
Jak dlouho už biatlon děláš?
Agáta: Biatlon dělám zhruba čtyři roky a strašně moc
mě to baví.
Nějaké tvoje největší úspěchy?
Agáta: No tak v letním biatlonu to bude
druhé místo ve štafetě na mistrovství ČR
a třetí místo v individuálním závodě také
na mistrovství ČR.
Co by jsi doporučila čtenářům a čtenářkám UNIlife,
kdyby chtěli začít s biatlonem?
Agáta: Jak už jsem říkala, aby měli plnou podporu
rodičů. Pak už zbývá jen, aby je to bavilo a byli pilní.
Děkuji moc za rozhovor a přeji mnoho úspěchů.
Připravila: Eliška S.
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English page

Připravila: Adéla J.
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dvojstránku připravily: Agáta K. & Bára O.
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