
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Milí čitatelia Šepkáčika! 

 

        Práve držíte v rukách ďalšie vydanie nášho časopisu, ktoré je 

jarným vydaním.  Aj toto číslo dokazuje, akí sme tu všetci tvoriví, 

šikovní a nadaní. Veď stačí zalistovať a presvedčíte sa na vlastné oči. 

        Nájdite si chvíľku, ponorte sa do sveta rozprávok, zaspomínajte 

na čas strávený v knižnici, poprajte prostredníctvom týchto stránok 

tajné priania svojim láskam a oslávte s nami Veľkú noc. 

                                              Vaša redakčná rada Lydka, Ivka  a Katka 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

Výber najkrajších prác veľmi ťažký. 

Všetky súťažné práce boli zaujímavé, 

originálne, vyrobené z rôznych 

netradičných materiálov a rôznymi 

technikami, prevedené na vysokej 

úrovni. Po dlhom rozhodovaní vybrala 

porota ( K. Hendlová, D. Mináčová, 

M. Zigmundová ) zo súťažných prác 

tieto Valentínky:  

 

  



 

 

Kde bolo tam bolo ... žili neposlušní duchovia, ktorí sa neustále túlali. Jedného 

dňa sa zatúlali do Mestskej knižnice Štefana Pasiara v Hnúšti. A tak sa im tam 

zapáčilo, že sa rozhodli ostať. Pani Mária, ktorá tam pracuje, bola zúfalá, lebo 

duchovia nie a nie odísť. Keď sa to naši žiaci dozvedeli, rozhodli sa, že jej 

pomôžu. Dňa 6.3. 2013 sme spolu s pani učiteľkami nasadli do autobusa 

a ponáhľali sa pomôcť pani Márii. Hneď ako sme prišli do knižnice zistili sme, 

že je to naozaj pravda. Tí duchovia tam boli. Stále nám zapínali a vypínali 

svetlo, robili veľký hluk a boli takí odvážni, že sme ich dokonca aj videli na 

vlastné oči. Rýchlo sme si posadali a začali hútať, ako pomôcť pani Márii. 

Nakoniec pani Márii napadlo, že v knižnici má čarovnú  knižku a v nej je 

zaklínadlo, ktoré nám pomôže.  Spoločne sme našli čarovnú knižku a naučili sa 

zaklínadlo. Ale to nebolo všetko.  V čarovnej knižke bolo napísané, čo všetko 

potrebujeme, aby sme duchov vyhnali. A tak sme začali hľadať ... jednu 

škatuľku, pierko, zicherku, gombík, korenie a soľ. Všetko sme to zavreli do 

škatuľky, povedali čarovné zaklínadlo a škatuľku rýchlo ukryli. Zrazu nastalo 

ticho, svetlá neblikali a predstavte si, ani duchovia tam neboli. Fúú ! ... všetci  

sme si vydýchli. Pani Mária bola veľmi rada, že sme jej pomohli a my tiež, že 

sme tam boli. Ďakujeme.       

 

 



 

      

       „Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.“ 

Leonardo da Vinci 

 

Aj u nás v škole sa stalo akousi tradíciou venovať pozornosť tejto téme, v tomto čase viac 
ako inokedy. A tak sme v piatok, presne 22. marca po druhej vyučovacej hodine zahájili 
„vodné aktivity“. 
 
Všetko to začalo prezentáciou o vode, o ktorej neskôr žiaci s pani učiteľkami diskutovali. 
Starší žiaci si následne na to zasúťažili formou kvízu, kde museli uplatniť nadobudnuté 
vedomosti či už zo spomínanej prezentácie alebo zo života. Potom nasledovali pre všetkých 
"vodné súťaže", ktoré si pre svojich spolužiakov pripravili členovia kolégia Zelenej školy. 
 
Všetci žiaci sa veľmi zabavili, keď museli vypiť čo najviac pohárikov vody za určitý čas, 
alebo čo najrýchlejšie vysať slamkou vodu, či ochutnávať rôzne ochutené nápoje. 
 
Verím, že si žiaci z tohto dňa odniesli veľa zážitkov a nových vedomostí a teda najmä to, že 
vodu si musíme chrániť, zbytočne ňou neplytvať a to nielen 22. marca, ale každý deň v roku. 

 

 

                                                      ... aj  takto sme pomáhali našej prírode... 

 

 

 

 

  



Na hodinách 

slohu sme písali 

aj  o  láske... 
                  

  
Čo je láska ? 

Láska je to ked sa dvaja 

miluju. 

Ktori si veria . 

Ktorí o sebá máju 

zaújem. 

Láska je to, ked sa 

nésklamú  nigdi. 

Sa nehádajú. 

Láska je žiť spolu. 

Mať deti. 

Žiť krásne spolu. 

     Peter Radič, 6. trieda 

 

Ahoj moja milá láska ! 

Na začiatok listu  ti posielam veľa bozkov. 

Ako sa máš  láska moja? Už  som ťa dávno nevidel.  

Stretneme sa dakde ?Stretneme sa  v reštaurácií? 

Prídeš? Lebo keď neprídeš , tak zomriem  láska moja!  

Už to nevydržím, keď neprídeš,  zomriem!  

Príď naisto, lebo ak nie tak  sme  skončili. 

Ahoj láska moja! 

MILUJEM  Ť A 

TVOJ ONDRO                          Ondrej Radič, 6. trieda 

 

 



 

 

 

 

V tomto čísle časopisu Špekáčik sme sa vám rozhodli prostredníctvom 

niekoľkých milých slov predstaviť našu pani zástupkyňu  Mgr. Janku 

Mrnkovú.  

Je šťastím mať prácu, ktorá vás „baví“. 
Je šťastím mať okolo seba ľudí, ktorí pri vás stoja. 

4. apríl 2013 bol pre našu školu, ale 
najmä pre jednu našu pani učiteľku deň, 
na ktorý sa tak ľahko nezabúda. Pri 
príležitosti Dňa učiteľov sa zúčastnila 
slávnostného stretnutia s prednostkou 
Obvodného úradu v Banskej Bystrici, 
kde spolu s ďalšími 14 pedagogickými 
zamestnancami škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Obvodného úradu v Banskej Bystrici 
prevzala plaketu J. A. Komenského. 

Je to človek s veľkým Č, je vzorom 
nielen pre kolegov, ale myslím si, aj pre 
mnohých iných ľudí. Jej osobné 
charakterové vlastnosti, ochota vždy 
pomôcť, prístup k ľuďom a k práci sú 

príkladné pre všetkých.. Za jej vysoko kvalitnú prácu bola ocenená plaketou J. A. 
Komenského.  K čomu jej aj takouto cestou  BLAHOŽELÁME ! !! 

 

Život Ti nedáva ľudí, ktorých chceš. 
Dáva Ti ľudí, ktorých potrebuješ: 

aby Ti pomohli, aby Ťa ranili, 
aby Ťa milovali, aby Ťa opustili, 

a aby vytvorili z Teba osobu, 
ktorou Ti bolo súdené byť… 

 



 

 

A je tu pokračovanie fotografickej súťaže pod názvom „Spoznáte ma???“.  Poslednú 

hádanku ste rozlúštili viacerí, no víťaza vylosovala práve pani učiteľka z fotiek, teda pani 

učiteľka Ivanka Bútorová. Víťazom sa stal a sladkú odmenu vyhral  

Nikolas Cibuľa z 2. Ročníka. BLAHOŽELÁME !!!  

 

Znovu máte na fotografiách uhádnuť meno ďalšej pani učiteľky. Zamyslite sa, hľadajte 

podobu a správne odpovede s vašim menom, priezviskom a triedou napíšte na lístok 

a odovzdajte  pani učiteľke Lydke Bálintovej.  

        

                                  

 

 

Spomedzi správnych odpovedí opäť verejne vylosujeme výhercu, na ktorého čaká sladká 

odmena a jeho meno bude tiež zverejnené v ďalšom čísle Šepkáčika. Veľa šťastia!!! 



 

 

  



 

 

Celá redakčná rada časopisu Šepkáčik vám praje príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, 

dievčatám veééľa vody a chlapcom sladkú odmenu  . 

 



 


