
  

Znova prichádza zima. Nie každý ju má rád, no mnohí 
ju považujú za najkrajšie obdobie roka. Milujú na nej 
všetko. Zamrznuté líčka, zábavné guľovačky, stavanie 
snehuliakov, ale aj vôňu teplého čaju. Toto krásne ob-
dobie Vám chceme spríjemniť aj my a preto Vám pri-
nášame nové číslo Školovín. Na záver Vám chceme po-
priať krásne Vianoce a šťastný  rok 2023. Dúfame, 
že sa v januári stretneme plní energie a nových oča-
kávaní. 

Zimné ŠKOLOVINY Vás zahrejú 

Najkrajšie 
Vianoce  pra-

jú aj nové 

posily zo IV.A 
 

Vaša redakčná rada 
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Ročník VII. 

Číslo 1I 

Zima, Vianoce 2 

Komiks 3 

Vianočná anketa 4 

Adventný kalendár 8 

Projekt Frankenstein 12 

Vianočný zázrak 14 

Imatrikulácia prvákov 16 

V TOMTO ČÍSLE NÁJDETE: 

Mladí novinári  

Základná škola  

Komenského 2 

Spišská Nová Ves 

 

L. Beľáková, VI.A 
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 Z. Ovčiariková, V. A 

  

Z I M A 
 
Mnoho ľudí na zimu nadáva a teší sa, kedy sa konečne oteplí. 
Toto ročné obdobie skrýva ale veľa zaujímavých faktov, 
o ktorých ste možno vôbec nevedeli. 

 Na Slovensku zaznamenali najväčšiu zimu 11. februára 
1929 blízko Zvolena. Namerali tam neuveriteľných      
-41°C. 

 
 Najväčší postavený snehuliak na svete meral viac ako 

34 metrov. Bol postavený v New Yorku v roku 1999. 
 
 Sneh vyzerá byť biely, aj keď je priehľadný. Od sne-

hových kryštálov sa odráža svetlo. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Na Vianoce sa tešia asi všetky deti na svete. Predtým však 
príde Mikuláš, ktorý so svojimi dvornými pomocníkmi done-
sie všetkým „poslušným“ deťom niečo sladké a „neposluš- 
ným“ uhlie, či zemiaky. Ďalšie darčeky prinesie Ježiško. Sú 
to darčeky, o ktorých Ježiškovi počas decembra deti napíšu 
na adresu JEŽIŠKO 999 99. Listy treba odniesť na poštu 
a už len čakať. A ešte niečo zaujímavé je v decembri. Sil-
vester,  počas ktorého sa zabávame a čakáme, kým bude 
polnoc, aby sme mohli privítať príchod nového roka. 

 
 
 
 

V I A N O C E 



3 

N. Maximová, IX. A 
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VIANOČNÁ ANKETA 
Tento rok sme sa rozhodli, že sa chceme dozvedieť niečo o Vianociach 
piatakov. Niektoré odpovede boli stručné no niektorí sa rozpísali. Pove-
dali nám o mnohých zvykoch, ktoré má iba ich rodina a prezradili nám, 
bez čoho si nevedia Vianoce predstaviť. 

1. Čo Ti prvé napadne,  ak počuješ slovo Vianoce? 

2. Čo máš najradšej na Vianociach? A prečo? 

3. Bez ktorej vianočnej rozprávky by si si nevedel/a  predstaviť 
Vianoce? 
4. Je nejaký zvyk, ktorý si myslíš, že má iba Vaša rodina? Ak áno, 
aký? 
5. Aké je Tvoje najobľúbenejšie vianočné pečivo? 

6. Čo nesmie chýbať na Vašej vianočnej hostine? 

Ladislav Jančár 5.B 

1. Rodina,darčeky  

2.To, že sme celá rodina spolu 
3. Bez filmu Sám doma  

4. Nie nemáme  

5. Vianočka  

6. Polievka 

 

Matthias Š. 5.B 
1. Darčeky 

2. Sme všetci spolu, lebo nie vždy sa vidíme  

3. Bez všetkých 

4. Neviem o ňom  

5. Vianočka 

6. Dobré jedlo  
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Dávid Ondov  5.B 

1 .Darčeky 

2. Darčeky  
3. Sob Niko 

4. Nemyslim si že máme nejaký 

5. Asi ryba 

6. Oplátky 

 

Šimon Stoličný 5.B 
1. Ježiš 

2. Rodina, sranda :) 

3. Neviem 

4. Nie nemá 

5. Medovníky 

6. Dobré jedlo  
 

Jožko Koňak 5.B 

1. Darčeky, rodina 

2. Na Vianociach mám najradšej to, že sme spolu s rodinou 

3. Popoluška 
4. Spoločná modlitba  

5. Bábovka, perníky 

6. Kapustnica, ryba 

Zina  Maximová 5.A 

1. Vianočný stromček  

2. Keď sa celá rodina stretneme. A prečo? Cez rok sa veľmi neví-
dame 

3. Perimbaba 

4. Na miesto kapustovej polievky máme hubovú 
5. Vianočka 

6. Pirohy  
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Zorka Ovčiariková 5.A 

1. Keď počujem slovo Vianoce, napadne mi Štedrý deň, darčeky, 
štedrá večera, návšteva starých rodičov 

2. Najradšej mám štedrú večeru, keď máme kapustnicu a rybu, le-
bo rybu chytil môj dedko  

3. Nevedela by som si predstaviť Vianoce bez pozerania rozpráv-
ky Tri oriešky pre popolušku. 
4. My máme. Na Štedrý deň o polnoci polnočné mäso a k tomu kys-
nutý koláč 

5. Moje najobľúbenejšie vianočné pečivo sú medovníky. Mám ich 
veľmi rada najmä preto, lebo ich pečieme spolu s mojou babkou. 

6. Na našej vianočnej hostine nesmú chýbať oplátky s medom  

 

Matúš Kanócz 5.A 

1. Darčeky 
2. Jedlo 

3. Sám doma 

4. Nemáme  

5. Mám rád všetky 

6. Ryba 

Adam Sopkovič 5.A 

1. Vianočný stromček, stôl plný dobrôt a pri ňom naša rodina. 

2. Všetci sme doma, nikto nejde do práce, ani do školy. Pozeráme 
rozprávky a pochutnávame si na koláčoch a iných chuťovkách  
3. Každý rok sa teším na Dobu ľadovú 

4. Naša rodina nemá žiaden výnimočný zvyk, ale poctivo dodržia-
vame všetky tradičné zvyky 

5. Vlastnoručne zdobené medovníky a metrový koláč od mojej 
mamky  

6. Na vianočnej hostine nesie chýbať šalát s rybou a chutná ka-
pustnica 

 

 
N+N 
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A. Sopkovič, V. A, dievčatá zo IV. A 

Vianočná 

Pod stromčekom darčeky,    
čo nie sú z neba. 

Je v nich všetko,                    
čo nám  treba. 

Šťastie, zdravie, pokoj, 
láska, 

oheň v krbe tíško praská. 

Kurčacie Vianoce 

Aj kuriatká oslavujú Vianoce, 
stromček sa im ligoce. 

Pod stromčekom hračky, 

máme doma mačky. 

Na stole je hostina,  

Štedrý večer začína. 

Po domoch koledovať chodíme, 

šťastie ľuďom nosíme. 

Na Martina nasneží 

v závejoch, aj na nábreží. 

Na uliciach snehuliaci 

stoja ako vojaci. 

Soby letia do nebies,  

Vianoce prichádzajú, to je stres! 
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Adventný kalendár        
vianočných filmov  

  

 
1. december Sám doma 
Tradičná klasika z roku 1990. Dej sa odohráva v meste Chicago, kde ostane iba 
osemročný Kevin sám doma. Dom však chcú vylúpiť dvaja zlodeji. 
 
2. december Sám doma 2 
Pokračovanie úspešného filmu, kedy malý Kevin zvona ostane na Vianoce sám, no tento-
raz ale v New Yorku.  
 
3. december Holidate 
Dvaja neznámi ľudia už majú dosť toho, že sú na sviatky stále sami  a preto sa dohod-
nú, že budú spolu navzájom chodiť počas sviatkov. 
 
4. december The Christmas chronicles 
Dej sleduje dve deti, Kate a Teddyho, ktorí si všimnú Santa Clausa vo svojom dome a 
skočia do jeho saní so svojimi sobmi, náhodne však spôsobia pád saní a darčeky sa 
stratia. Keď sa blíži vianočné ráno, je na deťoch a Santovi, aby zachránili Vianoce 
správnym doručením všetkých darčekov. 
 
5. december The Chrismas chronicles 2 
Od udalostí posledného filmu uplynuli dva roky. Kate Pierce je teraz cynická 13-ročná, 
ktorá je nešťastná, že trávi rodinné Vianoce v Cancúne v Mexiku so svojou mamou Clai-
re, bratom Teddym, novým priateľom svojej mamy Bobom Bookerom a jeho synom Jac-
kom . Chce byť späť doma, kde sneží a teší sa viac, ako na skutočné Vianoce. 
 
6. december Elf 
Elf je americká vianočná komédia z roku 2003. Človek vychovaný Santovými elfmi, kto-
rý sa dozvie o svojom pôvode a vydá sa do New Yorku, aby sa stretol so svojím biolo-
gickým otcom. 
 
7. december The knight before christmas 
The Knight Before Christmas je vianočná fantasy komédia z roku 2019. Anglický ry-
tier z roku 1334 sa ocitne na Vianoce v meste Ohio v roku 2019 k stretne milé dievča, 
do ktorého sa zamiluje . 
 
8. december The family stone 
Dej sleduje vianočné prázdninové nešťastia rodiny Stoneovcov v malom meste 
v Novom Anglicku, keď najstarší syn privedie domov svoju utiahnutú priateľku s úmys-
lom ponúknuť jej drahocenný dedičný prsteň. Premožená nepriateľským prijatím prosí 
svoju sestru, aby sa k nej pridala o emocionálnu podporu, čo spúšťa ďalšie kompliká-
cie. 
 
9. december Holiday 
Iris Simpkinsová, publicistka  v Londýne, je stále šialene zamilovaná do svojho bývalé-
ho Jaspera Blooma, napriek tomu, že ju podvádzal a je emocionálne nepotreb-
ný. Zlomená zistením, že je zasnúbený, sa rozhodne odísť na prázdniny. 
Amanda Woods, producentka filmových trailerov v Los Angeles, sa rozíde so svojím 
priateľom filmovým skladateľom Ethanom, keď sa priznal, že ju podviedol. Keď narazí 
na Irisin zoznam jej chaty na webovej stránke výmeny domov, pošle jej sprá-
vu. Dohodli sa, že od nasledujúceho dňa si vymenia domy na dva týždne. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas
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1 
0. december The polar express 
 Rozpráva príbeh mladého chlapca, ktorý na Štedrý večer uvidí tajomný vlak smerujúci 
na severný pól. Zastaví sa pred jeho oknom a jeho sprievodca ho pozve na palu-
bu. Chlapec sa pripojí k niekoľkým ďalším deťom, ktoré sa vydávajú na cestu za Santa 
Clausom, ktorý sa pripravuje na Vianoce. 
 
11.december The princess switch 
V súťaži vianočného pečenia v Belgavii narazí  chicagská pekárka Stacy do princeznej 
Margaret, ktorá sa na ňu podobá. Na dva dni si vymenia životy. 
 
12.december The princess switch again 
Stacy sa odohráva dva roky po skončení prvého filmu a je teraz princeznou z Belgravie, 
zatiaľ čo Margaret sa pripravuje na nástup na trón Montenaro po smrti kráľa a rozhod-
nutí jeho syna Howarda abdikovať. Margaret, nervózna z prevzatia zodpovednosti za 
vládnutie národa, ukončila svoj vzťah s Kevinom, ktorý teraz prevádzkuje vlastnú peká-
reň s Oliviou v Chicagu. 
 
13.december A christmas prince  
 
14. december A christmas prince 2 
 
15. december A christmas prince 3 
Všetky tri filmy nás privedú do kráľovskej rodiny 
v Aldóvii  a o príbehu princa Richarda a novinárky Am-
ber. 
  
16.december Last Chrismas  
Katarina  Andrich, mladá ašpirujúca speváčka, poskakuje medzi svojimi priateľmi a pra-
cuje v slepej uličke ako elfka v celoročnom vianočnom obchode v centre Londýna, ktorý 
vedie prísna, ale dobrosrdečná čínska majiteľka. Počas práce si všimne muža, ktorý von-
ku hľadí hore a rozpráva sa s ním, pričom sa dozvie, že sa volá Tom Webster. 
 
17.december The Grinch 2000 
Každý v Whoville má naozaj rád Vianoce. Nietorí však nemajú radi Grincha, zelenú by-
tosť, ktorá žije v jaskyni, kvôli jeho zlomyseľnosti, najmä počas prázdnin. Šesťročná 
Cindy Lou Who verí, že každý sa zameriava viac na darčeky a oslavy, ako na osobné vzťa-
hy. Cindy začne bádať po Grinchovi a neskôr objaví viac z jeho minulosti. 
 
18. december The Grinch 2018 
 
19. december Kráľovské Vianoce 
Emily Taylor je skromná a dobrosrdečná krajčírka, ktorá sa venuje podnikaniu svojej ro-
diny vo Philadelphii. Je tiež zamilovaná do svojho európskeho priateľa Lea Jamesa. Keď 
sa blíži vianočné obdobie, Leo odhalí, že je v skutočnosti princ Leopold, dedič trónu ma-
lej suverénnej krajiny zvanej Cordinia. 
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20. december Kráľovské Vianoce 2015 
Alison  Evans je americká chyžná v hoteli, ktorú vyhodili za to, že včas nepripravila izbu 
dôležitého hosťa. Keď to započul sluha patróna hotela Fergus, najme ju 
ako opatrovateľku pre dcéru jeho zamestnávateľa v krajine Winshire.  
 
21. decemeba S tebou mne baví svet 
Chalupa v malebnom prostredí hôr bez elektriny, s latrínami,  nutnosťou rúbať drevo, no-
siť a ohrievať vodu, ponúka najmä zásluhou detí veľa možností na humorné situácie. Po-
treba zamestnať ich núti otcov vymýšľať súťaže a úlohy, ktorých sa aj sami zúčastňujú. 
 
22. december Perinbaba 
Juraj Jakubisko vytvoril dva svety, v prvom sa zastavil čas, a tak Perinbaba, Jakub a ani 
Zubatá nestarnú. Druhý svet, ten pozemský približuje životy bežných roľní-
kov, cirkusantov a viaceré tradičné svadby. 
 
23. december Mrázik 
Jedna z najznámejších a najobľúbenejších ruských rozprávok o krásnej a dobrosrdečnej 
Nastenke, ktorej neustále ubližuje zlá macocha a jej rozmaznaná dcéra Marfa. 
 
24.december Tri oriešky pre Popolušku 
Príbeh o sirote Popoluške, ktorú macocha po smrti otca vyhostila me-
dzi služobníctvo a netúži po ničom inom, len aby jej dcéra Dora očarila 
mladého a krásneho princa. 

N. Tökölyová, D. Fabiánová, IX. A, 
Z. Maximová, V. A 
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Vianočný stromček 

A po dobrej skúsenosti sme 
ďalší vianočný stromček vy-
zdobili aj vo vestibule školy. 
A tak nám vianočná atmosfé-
ra pomáha spríjemniť posled-
né dni roka 2022. 

Ako minulé roky, tak aj tento 

rok sa naša škola zúčastnila 

zdobenia stromčekov v meste. 

Tento rok sme vyrábali ozdoby 

na tému Stromček prianí. Žiaci 

na papier napísali svoje priania 

ktoré si najviac prajú. 

K porovnaniu s ostatnými strom-

čekmi: Náš bol naozaj nielen 

najkrajší, ale aj najoriginálnejší.  
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Projekt FRANKENSTEIN 

Dňa 27. októbra žiaci 9.A triedy prezentovali   
svoje projekty v anglickom jazyku na tému knižnej 
podoby od Mary Shellyovej Frankenstein.  
Knihu čítali všetci žiaci na hodinách anglického ja-
zyka s pani učiteľkami. Po prečítaní sa vytvorilo 
päť skupín a každá mala iný druh projektu.  
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N. Tökölyová, IX.A 

Prvá skupina nám odprezentovala jednu kapitolu 
z knihy v podobe audio knihy. Druhá skupina si vy-
brala scénku, ktorú zakreslila ako komiks. Tretia 
skupina pretvorila príbeh do horor story.  

Štvrtá skupina vytvorila 3D podobu pitvy Monštra 
a posledná piata skupina zostrihala dvojhodinový film 
na krátku ukážku najpodstatnejších udalostí filmu.  
Žiakov práca veľmi zaujala, pretože robili prvý krát 
projekt v anglickom jazyku. Nad celým projektom 
dohliadali pani učiteľky Ilašová a Melikantová.  
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Volám sa Anežka a mám 14 rokov a dnes Vám poviem príbeh 
o mojom vianočnom zázraku. Každý človek, ktorého poznám, 
má rád Vianoce. No pre mňa sú to posledné  štyri roky naj-
smutnejšie dni v roku.  
Ten deň si pamätám, ako by to bolo včera. Bol 23.december 
a ja som sa vracala z vianočného nákupu s rodičmi. Vonku sne-
žilo až tak silno, že sme nevideli ani na cestu. Ani neviem, ako 
dlho to trvalo a naše auto bolo otočené hore nohami. Pred 
očami som mala čierno, až napokon som úplne stratila vedo-
mie. Zobudila som sa o pár hodín na nemocničnom lôžku, kde 
som ako prvú osobu zbadala mamku, ktorá plakala vedľa mojej 
postele. Moja prvá otázka hneď bola: „Mami kde je oc-
ko ?“Mama sa rozplakala ešte viac a vtedy som vedela že je 
niečo zle. Po chvíli plaču napokon povedala: „ Ocko je v kri-
tickom stave, Anežka !“ V tej chvíli som sa rozplakala aj ja.  
Po celý čas som bola pri ockovej posteli a čakala, kedy otvorí 
oči po náročnej operácii. No presne o polnoci Štedrého dňa 
sa mu zastavilo srdce. Viete ako sa hovorí Šťastné a veselé 
Vianoce, pre mňa to boli od tej chvíle nešťastné Vianoce. Ne-
návidela som vôbec zmienku o nich, myslela som, že ich už ni-
kdy nebudem mať rada. Až do toho dňa.  
Náš štedrý deň bol od toho roku úplne iný ako v ostatných ro-
dinách. Začal sa tým, že sme sa ráno naraňajkovali, obliekli 
a vyrazili na cintorín. Sedeli sme s maminou na lavičke pred 
hrobom ocka a rozprávali sme sa s ním. Rozprávala som mu 
o všetkom, čo sa za posledné dni stalo a na záver som ho  po-
prosila, aby bol v dnešný deň s nami. Nebrala som to za pod-
statné, pretože som ho o to prosila každý deň a stále sa nič 
neudialo. Deň pokračoval, čo znamenalo že som jedla medov-
níky a pozerala tie nechutne krásne príbehy so šťastným kon-
com. Potom nasledovalo jedenie štedrej večere a roz-
baľovanie darčekov, z ktorých som nemala vôbec radosť. Nie 
preto, že by neboli pekné, ale nebol tam ocko. Keď už som ko-
nečne zaspala a tešila sa, že som prežila tento hrozný deň, 
čosi sa stalo. Zrazu som niečo počula. Nebolo to niečo, ale 
niekto, bol to môj ocko. Ocko hovoril: „ Princezná moja! Pro-
sím nemrač sa tak. Viem, že tento deň nemáš rada, ale ber to 
z inej strany. Nepredstavuj si tie Vianoce, keď sa to stalo,  

Vianočný zázrak 
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predstav si tie Vianoce pred tým. Tie, kedy si sa ráno zobudi-
la na vôňu medovníkov a ako bolo celým domom počuť smiech 
pri stavaní vianočného stromčeka. Predstavuj si len tie dobré 
chvíle a zahoď tie zlé. Pretože slzami ich nenapravíš 
a pamätaj si, že stále tu som a aj budem, či budú chvíle šťas-
tia či smútku. Nikdy Ťa neopustím a stále Ťa budem chrániť.“ 
Keď to dopovedal zmizol a ja som zaspávala s úsmevom na 
tvári. No hlavne bez pocitu nenávisti k Vianociam. Na ďalšie 
ráno som tento sen povedala mame. Na moje prekvapenie mi 
úplne verila a dodala, že to sa na ocka podobá . 

No a takto som ja zažila svoj vianočný zázrak. Myslím si, že 
nie som ani prvá, ani posledná, ktorá niečo takéto zažila. No 
na tento deň budem ja spomínať navždy a budem ho rozprá-
vať každej jednej osobe, ktorá oňho bude stáť.   

                                N. Tökölyová, IX. A, Z. Maximová, V.A, 



16 

 

IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 

 

7. 11. 2022 pre všetkých ľudí to bol oby-
čajný deň, no pre prvákov našej školy bol 
výnimočný. Bol to deň ich imatrikulácie. Ce-
lé doobedie sedeli v laviciach a netrpezli-
vo čakali na popoludnie, kedy budú právop-
latne prijatí za žiakov našej školy. Celým 
programom ich sprevádzali pani učiteľky, či 
pomocné sily, deviataci. Ceremónia sa zača-
la o pol štvrtej, kedy prváci vstúpili do ma-
lej telocvične v sprievode pesničky  Zlatá 
brána. Usadili sa na lavičke, odkiaľ sledovali  
vystúpenie druhákov, po ktorom nasledovalo 
prekonávanie prekážok. Všetci prváci bra-
vúrne zvládli každú jednu prekážku, či to 
bolo zdvíhanie tašky alebo napísanie svojho 
mena na tabuľu. Za zvládnutie tejto skúšky 
si vyslúžili diplom,  alebo sladkú odmenu. 
Nasledoval už iba záverečný príhovor, fote-
nie sa rodičov s deťmi a program bol 
na konci. 
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 E. Olejníková,  

D. Bryndzová,VI .A 

STRAŠIDELNÝ HALLOWEEN 

dokončenie z minulého čísla 

V jesennom čísle sa takmer hororový príbeh o kamarátoch končil, keď v 
starom dome vošli do tajomných dverí. A dnes sa dozviete,  ako to s nimi 
dopadlo. 

Chvíľu sa báli, čo sa bude diať. Boli veľmi vystrašení. 
Zrazu počuli ako niekto odomyká dvere. Otvoril ich. 
Všetci stíchli, ani nedýchali. Mysleli si, že je to ich koniec. Zra-
zu v otvorených dverách pred nimi stálo to, čo vydávalo ten veľ-
ký dupot na hornom poschodí. Bol to veľký, v červenom oblečený 
Mikuláš. 
Celá skupinka kamarátov si vydýchla. „Ho-ho-ho, naľakal som 
Vás?“ opýtal sa Mikuláš. Deti len prikývli že áno, lebo od úžasu  
opäť  ani nedýchali. „Chodiť do cudzieho domu nie je slušné. Ale 
vidím že ste dobré deti a tak vám dám šancu všetko napraviť“ 
povedal Mikuláš. „Potrebujem pomôcť zabaliť sladkosti pre deti 
ktoré poslúchali“. Skupinka deti súhlasila a ochotne pomohla. 
Tento príbeh skončil teda šťastne a vesele. A také nech sú aj 
Vaše Vianoce. 
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L. Beľáková, VI. A 
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S R T N E V D A 

T O P V Č N U P 

R L I A T A S E 

O N N R R  A R 

M I E L F C N N 

Č Č O  B  E I 

A K C R O P A K 

K Y  E S L Á S 

Z. Ovčiariková. V.A 

D. Bryndzová VI. A 

 8  2  5 9   

4  5 7     1 

 3  4 8 1    

8 9    7 2   

1  6    4  9 

  7 9    1 8 

   6 7 9  8  

3     2 7  6 

  8 5  4  8  

Ľahké SUDOKU 

8-smerovka Nájdi 11 slov. Z nevyškrtaných 
písmen vytvor vetu. 

perník 

sob 

kapor 

stromček 

Elf 

sane 

advent 

rolničky 

čert 

darček 

šál 
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Čo Vás čaká? 

 Vianoce 

 Nový rok 

 Prázdniny!!!!!!!!!!!!! 
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Čo nabudúce? 

 Jar,  Veľká noc 

 zaujímavý rozhovor 

 zo života školy 

 opäť niečo nové 

 

Máme svoju       

  nástenku! 
 

Naše najnovšie číslo 
s i môžete pre-

čítať na we-
bovej stránke 

školy, ako aj na na-
šej nástenke pri 

zborovni. 

L. Tomašková, VI. A 

  


