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Deň otvorených dverí 
 

5. septebra 1998 mala BAŇA NOVÁKY deň otvorených dverí. 
Využili sme túto príležitosť a vybrali sme sa fárať. Kto? Evka, Jozef, 
Petra, Maťo, Maťka Humajovci, Peter Petráš ( starší ), Peter, Silvia, 
Veronika Petrášovci, Milan a Lucia Petrášovci a Peter a Števko 
Ľachkí. S prilbami na hlavách a s lampášmi v rukách sme sa 
výťahom zviezli do tmavého podzemia. Obzreli sme si banícke 
stroje a v hĺbke 330m sme nasadli do baníckeho vláčika. Na záver 
sme sa odfotili. 

 

Prestavba bytu 
 

Koncom septembra sa začal opravovať byt tety Marienky Mečia-
rovej. Hlavným majstrom bol Peter Petráš ( starší) a pomocníkom 
Jozef Humaj. Teta  Marienka zatiaľ prechodne bývala u rodiny 
Petrášovej a Humajovej v Necpaloch. Pri tejto príležitosti sa usku-
točnila aj posledná opekačka v tomto roku. 1. októbra sa teta 
Marienka znovu mohla presťahovať domov. 

 

Školská slávnosť 
 

25. novembra oslávila PZŠ Fr. Hanáka svoje piate výročie 
založenia. V tento deň mali žiaci voľno a večer sa zúčastnili 
slávnostnej akadémie. V programe vystupovalo Divadielko Kvak, 
detský spevácky zbor Rosnička, zakladateľ školy páter Ján Lichtner 
a množstvo detí. Ozvučenie programu mal na starosťi Milan Petráš. 

 

Vzácna návšteva 
 

V piatok 11. decembra pracoval Peter Petráš (starší) u rehoľných 
sestričiek. Pri robote ho navštívili banskobystrický pán biskup 
Rudolf Baláž, predstavená rehole Dcér Božskej lásky v Prievidzi 
sestrička Daniela, predstavená rehoľných sestier na Slovensku 
a hlavná sestra predstavená na svete z Brazílie. 

Petra Humajová 
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Stalo sa 
12. septembra oslávila meniny naša stála čitateľka Marienka 
Mečiarová. Rodinná oslava  skončila v neskorých večerných 
hodinách. 
 
17. septembra sa konala exkurzia do Banskej Štiavnice, ktorej sa 
zúčastnili aj Silvia Petrášová a Petra Humajová. Po navštívení 
Štôlne Bartolomej sa vyhladované kamarátky utiahli do PIZZÉRIE 
MARÍNA. Na záver navštívili Kamenné more pri Vyhniach. 
 
Od 11. do 18. septembra pobudli štvrtáci z Piaristickej ZŠ Františka 
Hanáka v škole v prírode v Nízkych Tatrách. Počasie im síce nepria-
lo, ale pani učiteľky im spríjemnili aj nudné daždivé dni. 
 
Rasťo Petráš 18. septembra uzavrel manželstvo s Dankou Blahovou 
z Nedožier vo farskom kostole v Prievidzi. Svadobná hostina sa 
uskutočnila v Bielom dome v Brezanoch. Atmosféru spríjemňovala 
hudobná skupina Necpalanka. 
 
22. septembra oslávila pani primárka kojeneckého oddelenia 
nemocnice v Bojniciach Renáta Judiny svoje 50. narodeniny. 
V programe vystúpili aj súrodenci Humajovci. Na zábave hrala 
Necpalanka. 
 
Lidka Mečiarová si zriadila z pivnice letnú kuchyňu. Vybúrali prieč-
ku z práčovne, ale práčovňa zostala funkčná. 
 
V sobotu 12. decembra sa v rodine Vladka Mečiara uskutočnila 
zabíjačka. Vypomáhať prišli aj „Brňáci“ – teta Ivetka, ujo Zdenko 
a malý Dominik Floriánovci.  
 
V ten istý deň vystupovali v Piaristickom kostole Silvia a Veronika 
Petrášové so svojim detským speváckym zborom Úsmev. Diriguje 
ho Anežka Balušinská. 
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Aké boli Vianoce, keď ste boli 
malý? 
No, tak, boli chudobnejšie, ale 
radosť na Ježiška bola rovnaká. 
Aké darčeky ste vtedy 
dostávali? 
To veru neviem. Hm... Ja som 
nedostal nič, iba najkrajšie 
jablká a hrušky z našej záhrady. 
Čo ste jedávali na večeru? 
Hrachovú pučiavku, no a potom 
oblátky s medom a cesnakom a 
makové pupáčky. 
Akými ozdobami ste si zdobili 
stromček? 
Na spodok stromčeka sa dávali 
jabĺčka, napichli sa na drievka 
a zavesili sa. Ešte sa tam dávali 
pozlátené orechy, zopár 
salóniek a zo 4 - 5 guliek. 
Stromček bol zavesený za vrch 
nad stolom. 
A stromček bol smrek, borovica 
alebo jedľa? 
Jedlička. Vtedy musela byť 
jedlička. 
Nepadalo vám ihličie do 
tanierov? 
Čože, vtedy, vypľula si a bolo. 
Ale z jedličky nepadá ihličie. 

Aha. Kedy ste chodili do 
kostola? 
Až na druhý deň, čiže 25. 
decembra, na Božie narodenie. 
Na návštevy sa vtedy vôbec 
nechodilo, lebo by nám ľudia za 
krk nasypali uhlie. 

Dodržiavali ste aj nejaké 
tradičné zvyky? 
No, áno. Cez večeru sa nikto 
nesmel dotknúť stola, lebo by 
mal vredy. 
Za rozhovor ďakuje a príjemné 
prežitie tohtoročných Vianoc 
Vám želá 
                                                                                     
Petra Humajová 
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Rozhovor so starým otcom 
 

Ako vyzerali Vianoce zhruba pred 70. rokmi, dozviete sa z nášho 
rozhovoru s Petrom Petrášom ( starším ). 
 



PÁPEŽOVE VIANOCE  
 

 Pápež Ján Pavol II. tradične pozýva k štedrovečernému stolu 
svojich krajanov. Okolo 20. hodiny sa všetci pozvaní zhromaždia 
k večeri. K stolu si zasadnú aj poľské sestričky, ktoré vedú pápežovu 
domácnosť. Stromček vždy dostáva pápež zo svojej vlasti. Je 
ozdobený pozlátenými alebo postriebrenými stužkami, guľatými 
ozdobami a sviečkami, ale darčeky nie sú pod ním. Atmosféru 
dotvára slama alebo seno ako symbol jasličiek. Štedrovečerný 
jedálny lístok sa riadi podľa poľských zvyklostí. 

Úvodom pápež podáva všetkým hosťom oplátku a každý si z nej 
kúsok odlomí na znak bratského spoločenstva. Potom nasleduje 
polievka, makové slíže, ryby, kaša z prosa s medom a puding. 
V nenútenej a radostnej atmosfére sa po večeri spievajú poľské 
koledy, ktoré sú pápežovi veľmi blízke. On sám vie naspamäť vyše 
dvadsať kolied, a to všetky ich slohy. Pred polnocou sa pápež 
odoberie do Svätopeterskej baziliky. 

 
VYPOČUTÉ NA NÁBOŽENSTVE 

 

Pána Boha nevidíme, lebo je čistý vzduch... 
V Jeruzaleme vládol krutý primátor Herodes... 
Desiate prikázanie: Nepožiadaš majiteľku blížneho svojho... 
Pán Ježiš napokon odsúdil Piláta na smrť... 
Spoveď začnem tým, že poviem, kedy som bol naposledy na 
spovedelnici. 
Otec, Syn a Duch Svätý sa jedným názvom volajú svätá 
skupina... 
Patrónom miništrantov je svätý Terminátor... 
Šieste prikázanie: Nezosilníš... 
Anjel Pána cestoval k Panne Márii... 
Prosím si spasiteľnú pokutu a kňazské zahrešenie... 
Boh je dobrý, láskavý, večný a nemohúci... 
Farizeji chceli na Pána Ježiša spáchať atentát... 
Deviate prikázanie: Nepožiješ manželku blížneho svojho... 
Pán Ježiš zomrel ukrižovanou smrťou... 
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KTORÉ Z VIANO ČNÝCH JEDÁL MÁTE 
NAJRADŠEJ? 

 

MARTINKA HUMAJOVÁ: Kolá če. 
PETRA HUMAJOVÁ: Oblátky s medom a kapra so zemiakovým 
šalátom. 
MARTIN HUMAJ: Kapra, pučiavku. 
EVA HUMAJOVÁ: Oblátky s medom a cesnakom. 
JOZEF HUMAJ: Zemiaky s kaprom. 
PETER PETRÁŠ ( STARŠÍ ): Kapra a oblátky s medom. 
FILKA PETRÁŠOVÁ: Oblátky s medom, orechovník. 
PEŤKO CHUDÝ: Kapra so zemiakovou kašou. 
MARTIN CHUDÝ: Strukovú polievku. 
MONIKA CHUDÁ: Filé a zemiakový šalát. 
BOŽENKA HUMAJOVÁ: Kapor a zemiakový šalát. 
LENKA PETRÁŠOVÁ: Šunku s chrenom. 
SILVIA PETRÁŠOVÁ: Bielu kapustnicu s hríbmi. 
VERONIKA PETRÁŠOVÁ: Bielu kapustnicu s dubákmi. 
ERIKA PETRÁŠOVÁ: Oblátky s medom a cesnakom, kapustnicu. 
PETER PETRÁŠ: Po prípitku oblátky s medom a cesnakom 
a pučiavku, kapustnicu, kapra so šalátom. Najradšej mám pivo 
dvanástku. 
MILAN PETRÁŠ: Oblátky s medom a cesnakom. 
JANKA PETRÁŠOVÁ: Kapustnicu s hríbmi, s klobáskou a so suše-
nými slivkami. 
PÁTER JÁN HRÍB: Makové pupáčky. 
p. uč. MARCELA LENHARTOVÁ: Medový koláč, oblátky. 
MIRKA HUMAJOVÁ: Kura. 
SESTRIČKA ANTÓNIA: Všetko. 
p. uč. ALICA KARPIŠOVÁ: Kapra so zemiakovým šalátom. 
LACO MEČIAR: Kapustnicu s hríbmi. 
HELENKA MEČIAROVÁ: Vyprážaného kapra, kapustnicu 
s hríbmi. 
TOMÁŠ MEČIAR: Vyprážaného kapra. 
VLADIMÍR ME ČIAR: Vyprážané kura. 
 
      Martinka Humajová 
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KEDY SÚ VIANOCE ? 
 

To je predsa jasné. Každé dieťa to vie, je to červene 
v kalendári a predsa znekľudňuje otázka: 
 Kedy sú vlastne Vianoce ? 

Keď sa ráno prebudíš s prianím milovať Pána a v ňom bratov. 
Vidíš. V ten deň sú Vianoce.  

Keď spozoruješ v sebe podať ruku tomu, kto ťa urazil, vtedy 
sú Vianoce. 

Keď vieš pokorne prijať úsmev, láskavé slovo, porozumenie. 
V tú chvíľu začínajú Vianoce. 

Keď vieš úsmev, láskavé slovo, porozumenie - pochopenie 
rozdávať. V ten deň sú u teba Vianoce. 

Kedykoľvek ušetríš námahu druhému, venuješ mu pozornosť. 
Jasaj! Máš v duši Vianoce. 

Kedykoľvek začuješ Pána, ktorý potrebuje tvoju pomoc 
v trpiacich, nemocných a opustených, tak jasaj radosťou, pretože 
už žiješ Vianoce. 

Keď sa včas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo, 
nepriaznivú poznámku. Ďakuj za Vianoce vo svojom vnútri. 

Keď svoju vôľu zaprieš, svoj názor stratíš a pritom nájdeš 
dieťa zavinuté v plienkach a Jeho Matku, prežívaš s nimi 
Vianoce. 

Keď povieš Pánovi celou svojou bytosťou FIAT- ÁNO. Vtedy 
strhuješ nebo na zem a pracuješ najúčinnejšie, aby nastali 
v celom svete Vianoce. 

Keď spievaš svojim životom a svojimi skutkami „Sláva na 
výsostiach Bohu“, uvedom si dobre, že vtedy trvajú v tvojom 
srdci Vianoce. 

Keď ale zistíš, že ťa celý tento svet dobra necháva vo svete 
ľahostajnosti, že nie si schopný myslieť na nič iného, len na svoje 
záujmy, plány, bolesti a boľačky, potom sa už neusmievaj, 
pretože Vianoce od teba odišli. Ježiš sa už nenarodí v tvojom 
srdci. Nie je tam pre Neho miesto. Mária a Jozef musia hľadať 
miesto inde. Ale kde? 
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Príbeh 
 

Išiel Adam Šangala s horárom Gondášom cez Drevenú dedinu 
popred Jaríkovský kostol a jednali sa o Rysavú jalovicu. Kúpili si 
Červené víno a zhovárali sa o Hájnikovej žene. Prisadol si k nim 
Ežo Vlkolinský so svojim Otcom Goriotom, pridal sa aj Gábor 
Vlkolinský a reč sa skrutla na Zakliatu pannu vo Váhu a divného 
Janka. Preorali Otcovu roľu, ale keď Nastali dažde, Tichý Don sa 
rozvodnil a zaplavil Dom v stráni. Z domu vybehla Mamka 
Pôstková a začala sa modliť Nox et  solitudo a spievať Krvavé 
sonety. Na návštevu k nej prišli Jana Eyrová a Maryčka Magdonova. 
Navštívili aj Babičku a najedli sa u nej Veľkou lyžicou. Zrazu prišla 
Divá Bára, Z poľovníckej kapsy vybrala Hríby a všetkých pozvala 
na Maškarný ples. Potom na nich zavolal Báčik z Chochoľova 
a spolu išli na Čaj u pána senátora. Po Štvorylke tam vbehol Jerguš 
Lapin a za ním Križiaci, Ťapákovci a Psohlavci. Nastali Statky – 
zmätky. Bili sa Do konca. Nad nimi poletoval Orol. Potom jedni 
spievali Ktož jsou boží bojovníci, druhí kričali Quo vadis? , a tretí 
Mor ho! Po Vojne a mieri nastali Mladé letá. V zámku a v podzámčí 
začala kvitnúť Jar Adely Ostrolúckej. V maštali zaerdžali Tri 
gaštanové kone. V chalúpke strýčka Toma sedeli Bedári a Zvonár 
u Matky Božej v Paríži. Zašli aj do Pohorskej vesnice a navštívili 
Chyže pod horami. Cestou nazad ich nastrašil Kráľ tmy a stretli aj 
Kapitánovu dcéru. Zaspievali si Krajinskú pieseň, opravili Žliebky 
a z Úzkej izby pozorovali Smrť Jánošíkovu. Ešte si poklebetili 
s Pani Rafikovou, prečítali Malomestské rozprávky a pocítili, že ich 
Mať volá. Odišli domov. 

Koľko literárnych diel ste tu našli? Poznáte aj ich autorov? 
                                                                          Petra Humajová 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Viete že? 
Najpracovitejšou spisovateľkou na svete je Švédka O. Nilsso-

nová. Jej príbehy sa čítajú denne v náklade takmer šesť miliónov 
výtlačkov. Tlačia ich totiž na obaloch mlieka a deti i dospelí ich 
čítajú pri raňajkách. Spisovateľka napíše ročne okolo sto poučných 
a humorných poviedok. 
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Dar pavúka 
 

Nie všetci boli šťastní, keď sa narodil Ježiš. Jeden človek bol 
rozzúrený a nepokojný. Kráľ Herodes, ktorý vládol Palestíne za 
podpory Rimanov, bol posadnutý mučivou závisťou. Od troch 
kráľov sa dopočul, že v Betleheme sa narodil kráľ. Zaumienil si 
uskutočniť ukrutný plán: zabiť všetky deti v mestečku. 

Herodesovi vojaci začali rozsievať teror a bolesť v mnohých 
šťastných rodinách. Jozef s Máriou zobrali dieťa Ježiša a plní obáv 
sa vydali na pochod do Egypta. 

Prvý večer po svojom úteku sa unavení a hladní uchýlili 
v jednej jaskyni. Bola zima, až taká zima, že sa zem be-
lela od inovate. Rodinka sa uložila, tak ako to bolo mož-
né, v jednom kúte. Túlili sa k sebe, aby sa aspoň trochu 
ohriali. Na nejaký oheň nemohli ani len pomyslieť. 
V diaľke bolo zreteľne počuť hluk Herodesových vojakov. 

Jozef a Mária dúfali, že ich nikto neuvidel. V skutočnosti tu 
však bol jeden svedok. Maličký pavúk, ktorý sa hojdal na tenkom 
vlákne práve pri vchode do jaskyne. Keď pavúk zbadal dieťa Ježiša, 
veľmi zatúžil niečo preňho urobiť. Vedel, že mnohé zvieratá mali to 
šťastie priniesť mu svoje dary. Rozhodol sa, že urobí jedinú vec, 
ktorú vedel robiť, a to: utkať pavučinu. Začal ju tkať presne na 
vchode do jaskyne, aby na ňom urobil jemný a delikátny záves. 

Nečakane sa v údolí objavil oddiel Herodesových vojakov. 
Hľadali dieťa, aby ho usmrtili. Keď došli k jaskyni, už sa chystali 
vojsť do nej a prehľadať ju, ale veliteľ si všimol pavučinu. Biela 
inovať ju celkom pokryla, a teraz vyzerala ako strieborný záves na 
vchode do jaskyne. 

„Nechajte to tak,“ povedal veliteľ. 
„Nevidíte, že je tu pavučina? Ak by niekto bol vošiel do 

jaskyne, istotne by ju bol roztrhol.“ 
Vojaci išli ďalej. Takto maličký pavúk zachránil život Ježišovi. 

Urobil preňho jedinú vec, ktorú vedel skutočne robiť: utkal slabučkú 
pavučinu. 
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3.          
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5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

 

 

Keď kanadská televízna spoločnosť pripravovala súťaž "Ideálny 
manžel", prihlásil sa aj uchádzač, ktorý napísal: "Nazdávam sa, že ja 
som ten muž, ktorého hľadáte. Môžem dokázať, že svojej žene som 
bezvýhradne verný, nefajčím, nepijem, nehrám nijakú hazardnú hru, 
nikdy nejdem von sám a každý večer som už o ôsmej v posteli. 

P.S. Osobne sa môžem dostaviť o dva týždne,... ." 
(pokračovanie v krížovke) 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 



 

Často používané slová 
V ďalších dňoch po Silvestri budeme často počuť tieto slová: 
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2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

            

8.            

9.            

10.            

11.            

            

12.            

13.            

14.            

    !        

 1. Plod ihličnatého stromu 
2. Na Vianoce sme veselí a ... 
3. Pastierom sa zjavili ... 
4. Na Vianoce si zdobíme ... 
5. Oplátky ktoré nie sú rovné, ale tvoria „rúrku“ sa 

volajú ... 
6. V zime napadne ... 
7. Keď sa najeme, sme... 
8. Vianoce sú ... (očarujúce inak) 
9. Na Vianoce jeme ... s medom 
10. Na kostole zvonia ... 
11. 21. decembra je ... zimný deň  
12. Vo vani nám pláva ... 
13. V mise je ... 
14. K večeri nepochybne patrí aj vyprážaný ... 



OSEMSMEROVKA 
 

− Ako to, že v dedine nie je nijaký pomník ani pamätná tabuľa? 
Vari  sa tu nenarodil ani jeden veľký človek? 

− Vieš, že ani nie. To bude asi tým, že ...(Pokračovanie v tajničke 
ktorá má 16 písmen) 

ZÁBAVA MAŇA Strana 12 

M O N T E C A R L O 

I Ó K Í X A T T E L 

N U CH S P R Á V O 

I O K A O A A B E K 

S E L A R P R L E 

T R I T T T O A P I 

E P E D A D D D C 

R K N O Y I I A E A 

K Y T K V B V A V 

U A L Á E O O K L E 

L N R R D E A Í I 

T A N T O Z M D T R 

Ú T B R A N C I H 

R A Á E Č G T I U A 

Y N S É N E R A M Z 

 

DOKÁR 
EPEDA 
KARTA 
ODEVY 
PRÁVO 
TAXÍK 
ATRAPA 
BRANCI 
EXPORT 
KLIENT 
LÍTIUM 
PLEVEL 
PRALES 
VLAMAČ 
BIATLON 
TRACHÓM 
BRADAVKA 
GAZDOVIA 
KLADIVÁR 
KYANATAN 
NÁRODOVEC 
MONTE CARLO 
ZMARENÉ SNY 
MINISTER KULTÚRY 
ZAHRIEVACIE KOLO 
 



Ricky Martin 
 

Jeho motto je: „Za všetko, čo som dosiahol, ďakujem mojej 
železnej vôli. Plány, disciplína a  prehľad sú kľúčom k úspechu.“ 

Mladý muž sa narodil a  vyrastal v San Juane. Je to hlavné mesto 
Porto Rica, ostrova v Karibiku. Vystupovať začal ako šesť- ročný 
v škole a  v televízií. Tá mu poskytovala veľa zábavy. Preto začal 
spievať a  navštevoval hodiny divadla. Jeho prvá skupina sa volala 
Menundo a  účinkoval v nej ako dvanásťročný. Fanúšikov nadchla 
dobrá hudba, dobrý spev a  tanec. Ricky pôsobil v skupine päť 
rokov. Mal veľa festivalov a  bol veľmi úspešný. V roku 1989 
opustil kapelu, vrátil sa do Porto Rica a  ukončil tam školu. Cestoval 
do New Yorku, zostal tam pol roka a  získal nové skúsenosti. 
V Latinskej Amerike bol Ricky už dlho hviezda. V Mexiku hral 
v muzikáloch a  vystupoval v televíznych programoch. TV seriál 

„Alcavzar“ bol taký populárny, že k nemu 
nakrútili aj film. Ricky v ňom hral speváka 
a dostal za to Heralda - to je mexický Oscar. 
V roku 1992 získal za jeho druhé CD „ Me 
Amaras“ platinu, stal sa „ raketenartigom“ 
v latinsko - americkej Charts. To mu dalo 
vyznamenanie: „Najlepší nový latinsko - 
americký umelec.“ Ricky sa ale chcel zmocniť aj 
celého anglicky hovoriaceho sveta a  preto odišiel 
v roku 1993 do Los Angeles. Hral v televízií 

v „Geeting By...“ a neskôr dostal rolu v sérií „General Hospital“. 
Pred dvoma rokmi sa mu splnilo jeho najväčšie želanie. Dostal rolu 
v Broadwayskom muzikáli „Les Miserables“ (Bedári) podľa románu 
od Victora Huga. Aj tu mal veľký úspech a  tak si získal srdcia 
divadelných obdivovateľov. Ricky Martin venuje všetok jeho voľný 
čas drogovo závislým a  zneužitým deťom, podporuje aj chorých na 
AIDS. Benefičnými vystúpeniami pomáha každému. Pred pár 
mesiacmi vyšiel jeho štvrtý album „Vuelve“. Zaznamenal obrovský 
úspech. Na CD je aj hymna futbalu WM na počúvanie: „La Copa De 
La Vida.“ 

Podľa nemeckého časopisu Hurra spracovala Petra Humajová 
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ZIMA 
 

Pani Jeseň už odišla z našej krajiny a odovzdala žezlo pani Zime. 
Tá zasadla na trón a hneď zahalila všetko naokolo do bieleho závoja. 
Čerstvo napadnutý sneh sa trblietal ako tisícky diamantov, len čo 

naň slnko vyslalo zlaté lúče. Na dvoroch zanedlho stáli prví 
snehuliaci. Kývali metlami svojim novým kamarátom a ich uhlíkové 
oči žiarili od radosti. Ešte nikdy nevideli toľkú krásu! Doďaleka sa 
ozýval veselý krik detí. Sánkovanie a lyžovanie – to je niečo pre 
nich. Z kopca, na ktorom sa tak dobre bavili, bolo vidno len 
zasnežené strechy domov. Komíny vydychovali do výšky teplé 
obláčiky dymu, no sneh to aj tak nezastavilo. Snehové vločky 
skákali z oblakov jedna radosť! Chvíľu tancovali vo vzduchu 
a potom tíško sadli na zem k svojim kamarátkam. V tichej prírode 
bolo počuť len škrek premrznutých vrán a iných vtákov, ktoré 
zostali verné svojej vlasti. Hoci aj ich veľmi lákalo zbaliť si kufre 
a odletieť na teplý juh, ostali doma. Veď kto by sa potom postaral 
o les? Stromy v ňom prosebne vypínali svoje bezlisté konáre. Krásu 
im pridávali cencúle – diela ujca Mráza. V snehu vytlačené stopy 
zvierat viedli ku kŕmidlám. Hladujúce živočíchy už nenašli iné 
východisko, a tak radi prijali dar od ľudí. 

Tak ako sa skončila vláda pani Jesene, skončí sa aj vláda pani 
Zimy. Na trón nastúpi Jar. 

Petra Humajová 
 

POREKADLÁ 
 

− Keď je na Štedrý večer hmla, bude plané počasie. 
− Na Božie narodenie o blšie prevalenie. 
− Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce. 
− Biele Vianoce, zelená Veľká Noc. 
− Keď na Narodenie Krista pršať začne, 
      za štyri týždne počasie bude mračné. 
− Od Vianoc do Ducha nespúšťaj sa kožucha 
      a po svätom Duchu zas dobre v kožuchu. 
− Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, 
      na budúci rok bude veľa kureniec. 
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VIANOCE VO SVETE 
 

Vianoce v Škandinávii 
Na severe Európy sa Vianoce nazývajú „ Jul“. Tento názov 

pochádza z čias pred Kristom a znamená vlastne koleso. Myslí sa 
tým slnko, ktoré si ľudia v dávnoveku predstavovali ako horiace 
koleso voza, čo sa gúľa dolu kopcom. Za vianočný čas sa tu pokladá 
12 dní trvajúci čas pokoja pred Vianocami. Ľudia si zdobili domy 
imelom a každý si mohol z lesa priniesť horiace drevo, zvané 
vianočný kyjak. Ľudia sa navzájom navštevovali, spoločne spievali 
a hodovali. Vianočný kyjak musel horieť celých dvanásť nocí a jeho 
popolom sa potom hnojili polia. Z čias pred Kristom pochádza aj 
„vianočný cap“, ktorý je vo Švédsku symbolom Vianoc, lebo na 
ňom jazdil boh Thor. Dnes ani v jednom dome nesmie chýbať tento 
symbol upletený zo slamy. Na chrbte prináša darčeky. 
V Škandinávii sú vianočné darčeky skutočným prekvapením. Niekto 
zabúcha na dvere. Nikto nesmie vidieť, kto prinesie alebo 
jednoducho vhodí do izby darčeky. Zvyčajne to býva veľký balík. 
Balíčky sú v ňom zabalené tak dôkladne, že nikto nemôže ani len 
tušiť, čo sa v nich skrýva. K tomu ešte patrí nejaká žartovná 
básnička pre obdarovaného. V Dánsku patria k vianočným sviatkom 
trpaslíci v červených kabátikoch a všade ich môžeme vidieť ako 
vianočnú dekoráciu. 

 

Vianoce v Anglicku 
Nebolo by krásne, keby ste sa ráno 

prebudili a našli by ste si darčeky pod 
stromčekom? Takto sa oslavujú Vianoce 
v Anglicku. Ježiško prichádza v noci komínom a plní darčekmi 
ponožky, ktoré si deti zavesili na krb. K tradičným vianočným 
jedlám patrí morka a „plumpudding“ čiže slivkový puding. Je to 
vlastne akási bábovka. Pripravuje sa z hrozienok, múky, vajíčiek, 
rumu, cukru, tuku, orieškov a voňavého korenia. Vždy je v nej 
ukrytá minca. Kto ju nájde, bude mať po celý rok šťastie. Nad 
každými vchodovými dverami je zavesený veniec z imela. Kto pod 
ním stojí, toho smie každý pobozkať. Nepriatelia sa pod imelom 
udobrujú. 
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Anjel vedľa anjelíčka. 
Od spevu im žiaria líčka. 
Čože sa to len deje? 
Ach, my deti, my tu vieme, 
Božie Dieťa kdesi drieme. 
Hľadajteže ho, kde je! 

 

Betlehem a maštaľôčka. 
Nad ním nebo, hviezdne očká. 
Je to sen, či skutočnosť? 
Tu i k veľkým pokoj zletí. 
Šťastní sú dnes ako deti. 
Je tu Dieťa, boží hosť. 
 

Cisár August rozkaz píše: 
Sčítať ľudí z celej ríše. 
Na cestu sa dajte hneď! 
Matka ide z Nazaretu, 
lebo vyšší rozkaz je tu: 
splniť Božiu predpoveď. 
 

Detičky, deti, deťúrence! 
Jedličky pre vás pletú vence 
posiate hviezdičkami. 
Jedno si šepce každá chyžka: 
darčeky nesie od Ježiška 
láskavá ruka mamy. 
 
 

Hviezdička betlehemská kde si? 
Putujem cez hory, lesy, 
Ježiška hľadám. 
Poklady nenašli by ste, 
srdce len chudobné, čisté 
do jasieľ vkladám. 
 

Mária, Matička nad jasľami,  
v jasličkách Ježiško v troške 
slamy. 
Hľa – kúsok raja! 
Túžba ma ku tebe, Matka, ženie, 
smiem tvoje jediné potešenie, 
kolísať aj ja? 
 

Ovečky belavé, ovce čierne. 
Ovečky stratené, ovce verné, 
už je tu pastier nový. 
Poďteže pozrieť sa do maštaľky. 
Poskočte, zazvoňte na hrkálky 
malému Ježiškovi. 
 

Traja králi jednou z hviezd 
dávajú sa cez púšť viesť. 
Idú k Ježiškovi. 
Veď ma hviezda, pusť ma púšť. 
aj ja idem, pusť ma, pusť, 
začať život nový. 
 

Zvony sa nám rozjasali z veží, 
radostná zvesť po chalúpkach 
beží, 
Bohu nech je sláva, ľuďom mier. 
Počúvajte pieseň o pokoji, 
všetci sme dnes Boží, všetci svoji. 
Ježiško sa dotkol našich dvier. 
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CUKRÁRSKE ŠPECIALITY 
 

Parížske paličky 
14 dkg mandlí, 14 dkg lieskových orieškov alebo orechov, 14 dkg 
práškového cukru, vanilka, citrónová kôra, 1 vajce, 1 žĺtok 
Mandle, oriešky alebo orechy zomelieme, pridáme preosiaty práš-
kový cukor, vanilkový cukor, citrónovú kôru, vajce, žĺtok, spolu 
zmiešame a urobíme šúľok. Rozvaľkáme ho tak, aby bol asi 6 cm ši-
roký a jeden cm vysoký. Celý potrieme bielkovou hustou polevou  
(1 bielok, asi 12 dkg cukru – podľa potreby, citrónovú šťavu), 
krájame paličky, poukladáme na vymastený a múkou vysypaný 
plech a v miernej rúre pečieme. 
 

Kokosové kolieska 
25 dkg kokosovej múčky, 25 dkg smetolu, 25 dkg  výberovej múky, 
8 dkg práškového cukru, 3 dkg kakaa, 1 vajce 
Spolu zmiesime, rozvaľkáme, vykrajujeme kolieska a upečieme. 
Plnka: 25 dkg masla, 10 dkg práškového cukru, 1 lyžica kakaa, 
1 vajce, 5 dkg orechov 
Vymiešame, spájame vychladnuté kolieska, máčame v čokoládovej 
poleve a posypeme strúhaným kokosom 
 

Snehové rožky 
5 bielkov, 25 dkg orechov, 10 dkg kryštál. 
cukru, 30 dkg preosiateho prášk. cukru. 
Z bielkov šľaháme tuhý sneh, zašľaháme doň 
kryštál. cukor, potom do ušľahaného opatrne 
primiešame prášk. cukor a naposledy orechy. 
Potom pomocou sáčka vytláčame na suchý papier (desiatový) 
ktorým sme vyložili plech, rožky. Pečieme ich v mierne vyhriatej 
rúre do ružova. Krém: 0,5 l mlieka, 6 dkg maizeny, 2 žĺtky, uvaríme 
krém. Kým trošku vychladne vymiešame 38 dkg masla, 25 dkg 
prášk. cukru, vanilkový cukor, 3 – 4 lyžice kakaa, potom po troške 
spojíme s uvareným krémom. Hotový krém vytláčame na rožky 
a máčame ich v čokoládovej poleve. 
 

Recepty poskytla a veselé pečenie všetkým praje Filka Petrášová 
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Skrýva sa v tebe umelec? 
 

1. Na trhu sa objavil nový 
osviežujúci nápoj. Ako ho 
nazveš? 

a) Ramba Zamba 
b) Florida 
c) Svieženka 
d) Fitdrink 
 
2. Veľká módna firma vypíše súťaž 

na niečo nezvyčajné. Čo by si 
ponúkol? 

a) Večerné šaty pre zjazdárov 
b) Topánky so zabudovaným budíkom 
c) Kúpaciu čiapku z umelej tigrej kože 
d) Tričko s kalkulačkou, ktorú možno 

prať 
 
3. Ako by si nazval svoj prvý 

román? 
a) Princ Strieborný meč 
b) Princ a jeho meč 
c) Princov meč 
d) Zlatý princ so strieborným mečom 
 
0 – 10 bodov: 
Vieš vychutnávať umenie, ale nemáš veľký záujem stať sa umelcom. 
Si skôr prakticky založený a zaoberáš sa radšej konkrétnymi vecami. 
 

11 – 30 bodov: 
Vieš spojiť fantáziu s jednotvárnosťou všedného dňa. Všetky 
ťažkosti zvládneš vďaka svojej umeleckej predstavivosti a bohat-
stvom nápadov. 
 

31 – 50 bodov: 
Drieme v tebe umelec. Máš nezvyčajné nápady a nadchýnajú ťa 
bláznivé myšlienky. Umenie je pre teba dôležitejšie ako matematika 
alebo latinčina. Možno bude z teba úspešný maliar, básnik alebo 
skladateľ. 

ZÁBAVA A POUČENIE MAŇA Strana 18 

4. Chceš sa zúčastniť fotografickej 
súťaže. Aký motív si zvolíš? 

a) Zelený strom v panelákovej púšti 
b) Veľký pes sa mazná s mačkou 
c) Babička v prilbe na motorke 
d) Západ slnka 
 
 
5. Máš možnosť spolupracovať so 

známou kapelou. Čo by si najradšej 
robil?  

a) Textára 
b) Nosiča aparatúry 
c) Speváka 
d) Manažéra 
  
 

a) b) c) d) 
1. 10 0 5 3 
2. 0 5 3 10 
3. 10 0 3 5 
4. 5 3 10 0 
5. 10 0 5 3 



 

HOKEJBAL V NECPALOCH 
 

Čerstvé správy z posledného zápasu! 
4.decembra nastúpili proti sebe na starej 
necpalskej ceste dve mužstvá. 
BUFFALO 4 : 2 EDMONTON 
BUFFALO – zloženie: 
brankár: Martin Humaj alias Dominik Hašek 
hráči: Jozef Šovčík alias Alexei Zhitnik 
 Peter Chudý alias Miroslav Šatan 
 Pavol  Baniar alias Pat LaFontaine 
 Tibor Baniar alias  Donald Audette 
EDMONTON – zloženie:  
brankár: Michal Biely alias Curtis Joseph 
hráči: Richard Meliško alias Jason Arnott 
 Juraj Meliško alias Jiří Šlegr  
 

PÁR OTÁZOK PRE BRANKÁRA 
BUFFALO MARTINA HUMAJA  

 

Kto väčšinou vyhráva vo 
vašich zápasoch? 
Väčšinou vyhrávame my. 
Kedy hrávate hokejbal? 
Každý deň o tretej poobede. 
Prídete vždy všetci? 
Nie, pretože sa musíme učiť. 
Pridajú sa k vám niekedy aj 
dievčatá? 
Áno. 
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Vedia dobre hrať? 
V obrane dobre. 
Kedy si začal hrať hokejbal? 
Keď som mal osem rokov. 
Prvý krát som hral 
s miništrantmi.  
 
Martin Humaj a Petra 
Humajová 



Dohovárajú sa dvaja kamaráti 
z mokrej štvrte: 
− Pôjdeme na Silvestra do 

nejakej krčmy? 
− Nie. Vo všetkých bude zima. 
− ? 
− Všetky budú otvorené až do 

rána. 
♦ 

Opitý chlap zastaví neskoro 
v noci na ulici chodca: 
− Prosím vás, koľko 

mám hŕč na čele? 
− Tri. 
− Výborne! Ešte dva 

stĺpy a som 
doma!!! 

♦ 

Silvestrovský večierok je práve 
v plnom prúde, keď jeden z hostí 
sa začne lúčiť: 
− Dovidenia, Janko, Helenka, 

Paľko... 
− Ty už odchádzaš? 
− Nie, ale chcem sa rozlúčiť so 

všetkými, kým vás ešte 
rospoznávam. 

♦ 

Z listu: 
„Odpusť mi drahá, že som po 
Silvestri neprišiel, ale boli sme 
s kamarátmi na večierku 
a potom som dva dni nemohol 
prísť k sebe, nie to ešte k Tebe.“ 
 

− Počuj kamarát, aj ty mávaš 
po fláme opuchnutý nos? 

− Nie. Ja mám na to systém. 
Do dverí vstupujem zásadne 
chrbtom. 

♦ 

Jano sa vráti z oslavy poriadne 
potrundžený. Dlho sa tmolí po 
byte, až nakoniec zvolá: 
Stará, začni už konečne 
nadávať! Nemôžem trafiť do 
postele! 

♦ 

Opilec sa márne snaží trafiť 
kľúčom do zámky na domovej 
bráne. Okoloidúci sa ponúka: 
− Nemám vám pomôcť s tým 

kľúčom? 
− S kľúčom nie, - odvetí 

opilec, - ale mohli by ste na 
chvíľu podržať dom, aby sa 
tak nekrútil? 

♦ 

− Počúvaj, Ďuro, vraj bol Paľo 
na Silvestrovskej zábave 
strašne opitý? 

− Ani sa nepýtaj! Ešte teraz sa 
za neho hanbím. 

− A Lojzo? 
− Strašné! Škoda hovoriť! 
− A čo Fero? 
− Úplná hrôza! 
− Doparoma aj s opilcami. 

Hanbím sa za nich. A nevieš 
mi povedať, no, nebol som 
tam náhodou aj ja? 

Na Silvestrovskú nôtu 


