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RODINNÝ KLEBETNÍČEK 
 
4. januára sa šťastie usmialo na Petru Humajovú a v hitparáde 

TOP 20 na Beta rádiu vyhrala CD s názvom Bonus. Sú na ňom 
úryvky 23. piesní od rôznych interpretov. 

 
V januári sa presťahovala Katka Mihálková so svojím manželom 

do Francúzska. Malej Katke sa tam veľmi páči. „Veľká“ Katka 
napísala rodičom dvanásťstranový list. 

 
23. januára písali všetci birmovanci polročný test vo farskom 

kostole v Prievidzi. Birmovanci môžu i naďalej pokračovať 
v príprave na birmovku, pretože všetci testom prešli – aj keď 
niektorí i opravným. 

 
V piatok 29. januára sa skončil prvý polrok školského roka 

1998/99 odovzdaním vysvedčení. V pondelok mali žiaci jeden deň 
prázdnin. 

 
30. januára vystupovalo Radošínske naivné divadlo v kine Tatra 

v Bojniciach. predstavenie navštívili aj Evka Humajová, Erika 
Petrášová, Peter Petráš ( mladší ), Janka Petrášová a Milan Petráš. 
Podľa ich slov bolo predstavenie vynikajúce a nasmiali sa viac než 
dosť. 

 
Na veľké potešenie žiakov ( tých, ktorí neochoreli ) boli 

5. februára vyhlásené chrípkové prázdniny a hneď na ne sa napojili 
jarné prázdniny. 22. februára žiaci znova nastúpili do školy. 

 
Vladimír Mečiar sa tri týždne zotavoval v kúpeľoch 

v Dudinciach. Domov sa vrátil 24. februára. 
 
V sobotu 6. februára sa v závodnej jedálni Priemstav uskutočnil 

prvý ples Piaristickej základnej školy a gymnázia Františka Hanáka. 
Začal sa kultúrnym programom a prvým tancom pani riaditeľky ZŠ 
s manželom a pána riaditeľa gymnázia s manželkou. Po bohatej 
večeri už pri tónoch kapely Necpalanky tancovali všetci. Ples trval 
až do skorých ranných hodín, čo je dôkazom toho, ako dobre sa 
ľudia bavili. 
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12. februára oslávili manželia Filka a Peter Petrášovci 

44. výročie spoločného života. Pri tejto príležitosti zatelefonovala 
Martinka Humajová do Beta rádia – relácie Pesničky na želanie – 
a dala im zahrať pieseň od Barbary Haščákovej: Sen. 

 
V pondelok 15. februára sa na Petru Humajovú znova usmialo 

šťastie a v hitparáde TOP 20 vyhrala už druhé CD. Je od Kathy 
Kelly zo skupiny Kelly Family. 

 
16. februára sa v kultúrnom dome v Necpaloch rozpútala 

posledná zábava pred pôstom spojená s pochovávaním basy. 
O zábavu ľudí sa starala kapela Necpalanka. Ľudia sa dobre bavili 
a vedúci kapely to ohodnotil týmito slovami: „Lepšiu basu sme ešte 
nehrali!“ 

 
Na Popolcovú stredu, 17. februára, oslávil časopis Maňa svoje 

2. narodeniny.Redaktori si pochutnali deň predtým na malom 
pohostení od stálej čitateľky a odoberateľky Marienky Mečiarovej. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali a najmä sponzorovali 
súťaže!  

 
Posledný februárový víkend odcestovala Božka Humajová 

k dcére Vierke do Rimavskej Soboty. Bola zagratulovať zaťovi 
a vnukovi k meninám. 

  
3. marca sa zúčastnila Petra Humajová školskej klavírnej 

súťažnej prehliadky. Zo šiesteho ročníka v hre na syntetizátor 
získala 1. miesto. 

   
V piatok 12. marca bol o 16.00 hod. v koncertnej sále Základnej 

umeleckej školy Ladislava Stančeka triedny večierok pani učiteľky 
Alice Karpišovej. V programe vystúpili aj štyria členovia našej 
rodiny: Martinka Humajová, Mirka Humajová, Petra Humajová 
a Silvia Petrášová. 

 
Január, február a marec boli bohaté aj na narodeniny mnohých 

členov rodiny. 25.1. ich oslávila Silvia Petrášová, 4.2. Peter Petráš 
(mladší), 17.2. Petra Humajová, 1.3. Laco Mečiar, 6.3. Lucia 
Petrášová, 29.3. Jozef Humaj a 30.3. Eva Humajová. Oslávencom 
prajeme všetko najlepšie!   

 Petra Humajová 
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Neplačte, že som odišiel, 
ten pokoj mi prajte, 
len v srdci večnú spomienku,  
si na mňa zachovajte. 
Vždy láska znela v mojom srdci, 
tak s láskou spomínajte. 
 

25. februára o 12.20 hod. dotĺklo srdce vzácneho človeka. Tým 
človekom bol náš prastarký Jozef Mečiar. Odišiel v deň svojich 
požehnaných 89. narodenín. 

Vídavala som ho takmer každú nedeľu. Sedával v kuchyni na 
stoličke. Vždy nás privítal s úsmevom. A na otázku, ako sa má, 
nikdy neodpovedal, že zle. Potvrdiť to môže aj pán kaplán, ktorý ho 
zaopatroval. To je moja spomienka na neho. Ako si však naňho 
spomínajú niektoré z jeho detí? 

Filka Petrášová: Ako na milého, vzácneho človeka, dobrého, 
najlepšieho otecka. So slzami v očiach často spomínam na posledné 
dni, chvíle, keď bol ešte s nami, na jeho posledné vydýchnutie. 
Bože, buď mu milostivý a odmeň ho večnou radosťou vo svojom 
kráľovstve! 

Marienka Mečiarová: Na oslave mojich menín minulý rok 
poznamenal, že „organček“ ( ústna harmonika ) je v správnych 
rukách – v rukách Antona Mečiara. A spomínam si aj na jeho 
najobľúbenejšiu pieseň, ktorú hrala aj kapela Necpalanka – Štyri 
páry bielych koní. 

Lojzko Mečiar: Bol dobrý a mali sme ho radi. Bol veľmi rád, 
keď nás videl, ako sa bavíme. Bol šťastný aj vtedy, keď sme sa 
všetci zišli. 

Spomína si na neho aj vnučka Evka Humajová: Starký bol veľmi 
pracovitý človek. Obrábal si svoje pole, chodil ho orať na traktore 
a vždy si na ňom našiel robotu. Hocikedy, aj v nedeľu, ho prišli 
zavolať opraviť nejaký stroj. Starký mal veľmi rád aj šport. Prežíval 
zápasy akoby bol jeden z hráčov. Do posledných dní sa zaujímal, 
ako hrala Prievidza. 

Takéto pekné spomienky má na neho určite celá rodina. Všetci sa 
chceme poďakovať najmä Lojzkovi Mečiarovi, ktorý sa o neho 
staral. Vďaka však patrí aj Helenke Mečiarovej a Anke Mečiarovej, 
ktoré sa striedali v starostlivosti o neho v posledných mesiacoch 
života. A nesmieme zabudnúť ani na Vierku Šmidovú a Filku 
Petrášovú a ich starostlivosť v posledných dňoch. 

Starký už odišiel z tohto sveta, neodišiel však z našich sŕdc. 
A spomienku na neho nikdy nikto nevymaže. 

Pane, nebuď mu prísnym sudcom, ale Spasiteľom! 
 

spracovala Petra Humajová  
 



JARJARJARJAR    
    

Z našej krajiny už odišla pani Zima. Vzala so sebou aj svoj ľadový 
trón a miesto kráľovnej prepustila Jari. 

Slniečko nesmelo vyšlo spoza huňatých obláčikov a slabými lúčmi 
ožiarilo našu zem. Sneh sa začal roztápať. Zem rozmrzla a veľkými 
dúškami hltala vodu do svojich smädných úst. Tráva sa zazelenala 

a kde-tu vykukli aj biele hlávky snežienok. 
       O niekoľko dní už bolo Slniečko smelšie. Pohladilo 
svojimi lúčmi holé konáre stromov. Púčiky sa 
roztvorili. Každý strom si obliekol zelené šaty. Bolo 

stále teplejšie a teplejšie, až sa nakoniec zelené šaty 
premenili na biele - svadobné. „ Už je načase zobudiť včielky!“ 
povedalo si Slniečko. Zaklopalo na úľ a včielky – robotnice vzali 
vedierka a leteli k nedočkavým stromom. Čochvíľa s plnými 
vedierkami lietali do úľa a s prázdnymi z úľa. Pani Jar bola veľmi 
spokojná. Ani ona však nesmie zaháľať. Prešla celú krajinu, a tam, 
kde stúpila, rozkvitli kvety, vyrástli rastlinky a všetko, čo si už ľudia 
zasadili do zeme. No beda! Slniečko pripeká až veľmi! Rastlinky sú 
smädné a volajú o pomoc. Jasnomodrá obloha sa zatiahla a začalo 
pršať. Kvapky veselo kropili zem a ovlažovali zvädnuté listy kvetov 
a stromov. Suchá hlina sa pomaly menila na bahno. „To 
by už stačilo!“ zvolala Jar. Odhrnula najväčší oblak 
a vyslobodila Slniečko. Jeho zlaté lúče prenikli 
pomedzi kvapky. Dážď postupne utíchal. Vietor tiež 
nelenil a rozfúkal zvyšné mraky. Obloha bola znova 
jasná, len stádo malých bielych barančekov sa popásalo 
na belasej lúke. Dostalo sa sem po krásnej sedemfarebnej dúhe. Jar 
spokojne kývala hlavou. „Tak sa mi to páči!“ Po daždi bol príjemný 
vzduch. Ľudia vyšli z domov a prechádzali sa. Ale čo to! Vrátili sa 
lastovičky. Pozdravili pani Jar a rozleteli sa do svojich domovov. 
Krajina sa naplnila štebotom všetkých možných vtáčikov. Čoskoro 
sa k nim pridali aj ich mláďatá. 
          Dni sa míňali. Jar sa ani nenazdala a už ju prišlo vystriedať 
Leto. Zakývala celej prírode a zavolala: „O rok sa vrátim!“ 

 Petra Humajová  
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Znaky Veľkej noci 
 
Ľudia vždy hľadali okolo seba znaky života, akoby sa chceli 

poďakovať za veľký dar života. 
 
� Vajce je znakom života: keď príde čas, kuriatko prelomí 

škrupinu a nový život príde na svet. Veľkonočné vajce je pre 
kresťanov symbolom Krista, ktorý vychádza z hrobu a vstupuje 
do nového večného života. Ježišov hrob nie je hrob mŕtveho bez 
života, ale je ako materské náručie, ako kolíska, z ktorej 
vychádza nový život. 

� Druhým symbolom Veľkej noci je veľkonočný baránok. 
Pripomína baránka, ktorého jedli Hebreji, keď odchádzali 
z egyptskej krajiny. Ježiš je Boží Baránok, ktorý svojou smrťou 
a zmŕtvychvstaním oslobodzuje ľudí z otroctva hriechu. Pri 
svätej omši kňaz zdvíha hostiu a hovorí: „Hľa, Baránok Boží, 
ktorý sníma hriechy sveta!“ 

� Znakom Veľkej noci je veľkonočná 
svieca ( paškál ), ktorú zapaľujú na 
Veľkú sobotu v noci, počas slávnostného 
obradu ohňa a svetla. Postavia ju k oltáru 
a zapaľujú pri svätej omši. Veľkonočná 
svieca je znakom zmŕtvychvstalého 
Ježiša. Raz Ježiš povedal: „Ja som svetlo 
sveta!“ 

 

Zelený štvrtok 
 

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš 
vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto 
sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo 
boli na svete, miloval ich do krajností. Pri 
večeri vstal od stola, zobliekol si vrchné 
rúcho, vzal plátennú zásteru a prepásal sa 
ňou. Potom nalial vody do umývadla a začal 
umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, 
ktorou bol prepásaný. Keď im umyl nohy  
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a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo 
som vám urobil? Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj 
vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby 
ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ 

Na Zelený štvrtok si kresťania pripomínajú veľký dar Eucharistie. 
 

Veľký piatok 
 

Veľký piatok je pre 
kresťanov dňom pl-
ným smútku. Pripo-
mínajú si Ježišovu 
smrť a pohreb. Zvo-
ny onemeli a v kos-
tole organ mlčí. 
Mnohí veriaci chodia 
do kostola. Tu sa 
zúčastňujú na obrade 
uctievania kríža: pokľakajú pred ním a bozkávajú ho. Pri obradoch 
Veľkého piatku celebrujúci kňaz dvíha kríž a spieva: „Hľa, drevo 
kríža, na ktorom zomrel Kristus, Spasiteľ sveta.“ Všetci spevom 
odpovedajú: „Poďte, pokloňme sa!“ 
 

Biela sobota a nedeľa zmŕtvychvstania 
 

Noc Bielej soboty je najdlhšia a najkrajšia noc roka. Je to noc 
radostného očakávania Ježišovho zmŕtvychvstania. Na večer, keď sa 
už začína stmievať, ľud sa zhromaždí pred kostolom, okolo veľkého 
žiariaceho ohňa. Oheň je znakom života; prináša svetlo a teplo. Od 
ohňa sa zapáli paškál. Je znakom Krista Svetla sveta. Z paškála si 
všetci zapália svoje sviečky. Potom sa začne procesia, smerom do 
kostola. Kostol je ešte stále zahalený tmou. Keď diakon so 
zapálenou sviecou prichádza ku dverám, spieva: „Kristus Svetlo 
sveta.“ Vtedy sa naraz zapália všetky kostolné svetlá a kostol sa 
osvetlí. Kristovo svetlo zvíťazí nad tmou zla a smrti.  
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Známa skupina Necpalanka, ktorá oslávila jedenásty rok 
založenia, sa už zúčastňuje skoro na všetkých svadbách, zábavách 
a plesoch v Prievidzkom okrese, ale aj za jeho hranicami. V tomto 
čísle vám ponúkame rozhovor s kapelníkom Petrom Petrášom. 

Ako vznikol názov skupiny? 
Po návrate z prvej verejnej akcie, ktorá sa konala na chate Bajč, 

sme v skorých ranných hodinách zastali s červeným vozidlom 
Š 1203 pred domom Jozefa Šmidu ( Mazúre), vtedajšieho člena 
kapely. Keďže vonku pršalo, nechcelo sa mu vyjsť z auta. Tento čas 
sme strávili okrem iného aj schôdzou, ktorá mala dva body, a to 
odsúhlasenie názvu skupiny „Necpalanka“, a zvolenie kapelníka, 
ktorého povinnosťami poverili mňa. 

Kto bol pri zrode kapely? 
Pri zrode kapely boli: Kamil Petráš, Milan 

Petráš, Jozef Šmida a ja. 
Ako to bolo vtedy s hudbou? 
V tom čase bola len umelá diskotéková 

hudba a my sme sa preto rozhodli, že si 
založíme kapelu so živou hudbou. Ľudia si nás 
čoraz viac želali na spríjemnenie nálady a to nás 
podnietilo k tomu, aby sme si skvalitňovali 
repertoár. Teraz hráme hudbu pre mladých aj 
starších ľudí. Nevyhodili sme ani niektoré staré 
piesne, ktoré si ešte doteraz ľudia pamätajú 
a neraz si s nami aj zaspievajú. 

Koľko členov sa už v kapele vystriedalo? 
Nevyhli sme sa ani zmenám v obsadení kapely. Postupne prišli 

a odišli Kamil Petráš, Jozef Šmida, Jaroslav Čertík, Ján Chrebet, 
Štefan Bencsik, Jozef Šúšol a Peter Lachký. S pôvodného obsadenia 
som ostal len ja a môj brat Milan. 
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Aké je súčastné obsadenie kapely? 

V súčastnom obsadení sú: Peter Lachký – klávesy, spev 
                                           Ján Chrebet – trúbka, spev 
                                           Milan Petráš – bicie, spev 
                                           Peter Petráš – harmonika, gitara, spev 
Piatym nehrajúcim členom je Jozef Beňuška, ktorý sa stará 

o kvalitu zvukového prejavu a zároveň robí technika. 
Ponúkli ste poslucháčom aj nahrávku? 
V januári tohto roku sa nám po veľkých prípravách podarilo 

vydať prvé CD, na ktorom sa nachádzajú ľudové piesne tak, ako ich 
hráme my. Následne bola vydaná aj audio – kazeta, o ktorú je 
patričný záujem. Pri tejto príležitosti by som sa chcel 
znovu poďakovať priateľom a známym, ktorí nám 
pri tejto prvej nahrávke pomáhali. Krst CD sa 
pripravuje a všetkým vám bude včas oznámené, kedy 
a kde sa bude konať. 

Stretli ste sa ako kapela s nejakými známymi 
osobnosťami? 

Stretli sme už veľa členov kultúrneho a politického 
života, ako napr.: I. Rapaičová, I. Gašparovič, V. Polónyi, 
J. Ducký, I. Andrejčák, J. Golonka, J. Ľupták, J.  Cuper, 
P. Brňák a iný. 

A čo budúcnosť? 
Naďalej by sme chceli v zdraví a v šťastí  rozdávať 

radosť, dobrú náladu a oslovovať strednú a staršiu 
generáciu, čím nechcem povedať, že mladí sa nemôžu 
pri nás zabaviť, pokiaľ im štýl a prejav našej hudby vyhovuje. 
Nekladieme mantinely žiadnym vekovým hraniciam. Sme radi, keď 
sa ľudia pri nás bavia a po skončení akcie s úsmevom a dobrým 
pocitom sa vracajú domov. Všetkým tým, ktorých náš prejav hudby 
oslovuje, dovoľujem si srdečne pozvať na náš prvý samostatný 
koncert, ktorý sa uskutoční dňa 31. marca 1999 o 15.00 hod. na 
námestí Slobody v Prievidzi. 

 
Za rozhovor ďakuje Silvia Petrášová.   
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VTIPY Z REŠTAURÁCIE 
 

- Prosím si porciu gramatických chýb! 
- Také čosi nemáme. 
- Ako to, že nie? Veď v jedálnom lístku ich máte prinajmenej 

štyridsať 
☺ 

- Prineste mi ihneď knihu prianí a sťažnosti! 
- Ktorý zväzok si želáte? 

☺ 
- Zdá sa mi, že porcie ktoré teraz podávate, sú oveľa menšie. 
- To je len optický klam. Rozšírili sme reštauráciu. 

☺ 
- Slečna, už vyše hodiny čakám na obed! 
- Naozaj? No vidíte, ako pekne by sa nám pracovalo, keby boli 

všetci hostia taký trpezlivý. 
☺ 

- Počujte, jedol som už veľa tvrdých rezňov, ale toto... Myslím si 
že v tomto vás už nikto nemôže predstihnúť. 

- Ďakujem pane. To je prvý prípad, keď nás hosť pochválil. 
☺ 

- Pán hlavný, máte niečo studené na zjedenie? 
- Takmer všetko. 

☺ 
Nešikovný čašník vylial celé pivo na hosťa. Nestratil však 
duchaprítomnosť a pohotovo sa opýtal: 
- Želáte si ešte jedno pivo, pane? 

☺ 
- Prečo plačete, prosím vás? 
- Je mi smutno, pán hlavný , že pre taký malý kúštik mäsa, ako ste 

mi priniesli, museli zabiť celú kravu. 
☺ 

- Pán hlavný, dá sa u vás dobre a lacno najesť? 
- Samozrejme ak ste si doniesli niečo z domu... 

☺ 
- Pán hlavný, toho čakania mám už plné zuby! 
- Moment, hneď vám prinesiem špáradlá. 
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Kuriatko  

„Pozor“! ktosi kričí z vajca. 
„Chystám výbuch, radšej 
vzdaj sa!“ 
Buchlo to a HURÁ! 
Máme žlté kura. 
 

Šibačka 
 
Začala už tráva šibať, 
šibať chrbát zimy. 
Zima s mrazom rýchlo ušla  
a sneh išiel s nimi. 
 

Hapčííí 
 
Šibal šibal šibalku, 
šibal. šibal šibko 
po chrbte aj po nohách,  
mlátil ju jak žitko. 
 
Lapaj lapal po dychu,  
lapal, lapal chytro. 
Potme húdol potmehúd, 
zrazu sa mu kýchlo. 
Hahahaha – hapčí! 
 

Z ĽUDOVEJ SLOVESNOSTI 
 
Slnko, slnko, 
poď na naše líčko, 
dáme ti vajíčko, 
položíme na oblok! 
Ak neprídeš dnes,  
uchytí ho pes. 
Psíčko, psíčko, 
za vajíčkom bež! 
 
Príď, slniečko, príď, 
od nás neodíď! 
Čím ty budeš vyššie,  
bude nám jar bližšie. 
 
Oblej ma, šuhajko, 
veď je voda na to, 
dostaneš vajíčko 
veľmi pekné za to. 
 
Guli, guli, vajíčko, 
k Janíčkovi ľahúčko, 
to vajíčko maľované 
zo srdca darované. 
 
To vajíčko maľované, 
veršíkmi popísané, 
z veľkej lásky darované. 
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TAJNI ČKA 
 

Idem do záhradky.  
Kráčam rannou rosou. 
A čo vidím? 
Záhon snehuliačích  nosov. 
(Riešenie hádanky môžete zistiť z označených políčok tajničky) 
 
1. Auto – ortuť ( chem. zn. ) 
2. Kniha s mapami – pichľavá rastlina. 
3. Krabica – podraďovacia spojka. 
4. Bieločierny cicavec podobný medveďovi – zlato ( lat. názov). 
5. Taštička na perá – sloveso „byť“ v 1. os. sing. 
6. Nemám rád – predložka. 
7. Malý strom – 10. písmeno z abecedy. 
8. Meradlo dĺžky – modrá planéta. 
9. Masť inak – dievča a ... . 
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KTO VIE ODPOVIE 

Čo je to ? 
1. Brat brata desiatky rokov naháňa a predsa ho nikdy nedostihne. 
2. Vieš, čo bolo včera a bude zajtra? 
3. Čo sa nachádza medzi oblohou a zemou? 
 
Správne odpovede: Kolesá na bicykli; Dnešný deň; Spojka „a“ 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



 

Poznáte ľudové piesne? 
 

 Keď „preložíte“ tieto texty zo slovenčiny do slovenčiny, môžete si 
zaspievať niekoľko piesní. 
 
Domáci strakatý predstaviteľ 
hydiny, 
nevchádzaj do ohradeného 
priestoru na pestovanie 
kvetov. 
Zničíš bielu voňavú rastlinu,  
potom ťa zbavia života. 
 
Vec na kúrenie sa nám zrútila, 
vec na kúrenie sa nám zrútila, 
kto nám ju dá do pôvodného 
stavu ? 
Nie mladý odborník na toto je 
preč 
a nie starý to neurobí. 
Zakričíme na starčeka, 
on má veľký nástroj, 
pribije tam štyri špicaté 
pomôcky 
a už je to urobené. 
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Pekné dievčatko, pekné 
dievčatko,  
kde si bielu plávajúcu hydinu 
nachovalo trávou? 
Niže panského porastu 
pokrytého trávou, 
prišla o domácu pohodlnú obuv. 

 
Padá v hustých kvapkách 
z oblakov, 
padá v hustých kvapkách 
z oblakov, 
silným prúdom. 
Neznemožňuj prístup do vnútra, 
milá. 
Milá má, duša má, 
neznemožňuj nám prístup 

Stalo saStalo saStalo saStalo sa    

 

Pri jednom motoreste v severnom Taliansku je tabuľka s touto 
myšlienkou: „Keď manžel otvorí dvere na aute svojej žene, je 
nové buď auto alebo manželka.“ 

 
Isté múzeum v Toronte v Kanade zaviedlo knihu hostí určenú 

na pamätné zápisy. Prvý návštevník, ktorý sa do nej zapísal, bol 
dôchodca. Na otázku v knihe: „Z akého dôvodu ste navštívili 
naše múzeum?“ – odpovedal: “Pretože vonku prší.“  



List na „obzore“ 
 
1. Viem, že lepšie sa vyjadrím 
a) ústne 
b) písomne 
c) mimikou 
d) činom 
 
2. Viac rozumiem ľuďom, ktorí 

komunikujú 
a) telefonicky 
b) listom 
c) pohľadom a gestami 
d) „tajnou“ rečou 
 
3. Najdôležitejšia časť listu je 
a) v prostriedku 
b) úvod 
c) pozdrav na konci  
d) žiadna, podstata je v inom 
 
4. Pri liste je najdôležitejšie: 
a) dĺžka 
b) štýl  
c) obsah 
d) adresát 
 
5. Ak myslím na písanie listov, 

zíde mi na um 
a) poštová schránka 
b) cena poštovej známky 
c) priateľ 
d) niekto z rodiny 
 
6.  Ak dostanem list, napadne mi, že 
a)  som dostala pozvanie 
b)  musím odpovedať 
c)  myslia na mňa 
d)  mám, priateľov 
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7. Pri písaní listu je potrebná istá 
„šikovnosť“ 
a) ak nikomu niečo vyčítam 
b) ak chcem zdôrazniť význam písania 
c) ak chcem podať presné informácie 
d) ak chcem vyjadriť skutočné city 
 
8. Pri písaní listu sa snažím 
a) sústrediť sa na obsah 
b) napísať všetko čo najvýstižnejšie 
c) písať iba to, čo chcem 
d) „nezhodiť sa“ 
 
9. Písanie listov považuje za 
a) možnosť podeliť sa so svojimi 
myšlienkami 
b) stratu času 
c) možnosť spoznať seba 
d) chvíľu darovanú milej osobe 
 
10. Keď chcem lepšie pochopiť to, čo 
mi „ chodí po rozume“ 
a) rozprávam sa s niekým 
b) píšem  
c) premýšľam 
d) som nešťastná 
 
      a)  b)  c)  d) 
1.   6   6   3   6 
2.   5   4   3   3  
3.   0   0   0   6 
4.   0   0   6   6 
5.   0   0   6   6 Od 10 do 20 bodov: 

Pravdepodobne ťažko komunikuješ nielen sama so sebou, ale aj s inými. Asi si 
sa rozhodla žiť iba vo svojom svete, alebo sa ti práve teraz nechce rozprávať 
o sebe a chceš to odložiť na neskôr. Ak sa kvôli tomu trápiš, požiadaj o pomoc 
niekoho, komu dôveruješ. 
Od 21 do 30 bodov: 

Asi ťa viac zaujíma formálna stránka rozhovoru ako obsah. Možno si ešte 
nezažila pravé priateľstvo. Niekedy je skutočne veľmi ťažké počúvať – svoje 
vnútro aj iných. Ale dá sa to naučiť a má to veľkú cenu, lebo komunikáciou sa 
vzťahy stávajú živými a bohatými.  
Od 31 do 45 bodov: 

Zistila si, že písomná komunikácia ti pomáha vyjasniť si svoje myšlienky, pocity 
a umožňuje ti podeliť sa s nimi s blízkymi ľuďmi. Úprimnosť je pravdepodobne 
jednou z tvojich charakteristických čŕt. A to je dobré. 
Od 46 do 56 bodov: 

Ostatní sú pre teba darom, ktorý ťa nesmierne obohacuje a s ktorým sa vieš 
rozdeliť. Priateľstvo aj komunikácia prechádzajú skúškami, ale nemysli si, že tým 
stratia na cene. Keď si s priateľkou navzájom prajete dobre, potom dokážete oveľa 
ľahšie odpúšťať sebe aj iným. 

   a)    b)  c)  d) 
6.   4   0   6   6 
7.   5   4   4   6  
8.   5   5   2   0   
9.   4   0   6   6  
10. 4   4   2   0 
 



 
 

VEĽKÝ  MINIŠTRANTSKÝ HOKEJBALLOVÝ TURNAJ  
 
Hral sa: 13.2. 1999 o 8.30 hod. 
Zostavy družstiev: 
DUBÁCI: páter Ján Hríb, Ľubo Turčany, Miro Baláž, Martin 
Humaj, Roman Píš 
DINOSAURY: Peter Goberšic, Peter Bednár, Paľo Bednár, 
Lukáš Palaj  
TROSKY: Martin Karpiš, Tomáš Daňo, Michal Šimkovič, 
Matúš Palaj, Tibor Baniar 
SNEHULIACI: Ondrej Karpiš, Paľo Bátora, Pavol Baniar, Juro 
Novotný, Jano Šimkovič  
 
1. miesto: SNEHULIACI 
2. miesto: DINOSAURY 
3. miesto: DUBÁCI 
4. miesto: TROSKY 

 

NAJ, NAJ, NAJ... 

 

Najdlhšie bežal olympijský maratón Japonec Šizo Kanukari. 
14. 7. 1912 v úmornej horúčave vyštartoval spolu s ďalšími 67 
vytrvalcami z olympijského štadióna v Štokholme. Po prebehnutí 
obrátky bol taký zmorený smädom, že požiadal prizerajúceho sa 
muža pri malom domčeku o pohár vody. Divák bežca ochotne 
pozval k stolu pred domom a Kanukari sa rozhodol v pretekoch 
nepokračovať. Využil pozvanie nečakaného hostiteľa a dokonca 
u neho prespal a usporiadateľom sa ohlásil až na druhý deň, keď ho 
už hľadala polícia. Po 54 rokoch – v apríli 1967 – sa vrátil do 
Švédska, aby vo svojich 76 rokoch preteky dokončil. Novinári 
spočítali, že Šizo Kanukari absolvoval svoj olympijský maratón za 
54 rokov, 8 mesiacov, 6 dní, 8 hodín, 32 minút a 20 sekúnd. 
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Máte špinavé prádlo? Odporúčame použiť 

BEŽNÝ PRÁŠOK NA PRANIE 
 

Máte zlú náladu? Vypočujte si nahrávky 
hudobnej skupiny 

Skupina NECPALANKA vám 
ponúka svoje piesne na kazetách 

a kompaktných diskoch 
 

Kontakt: Peter PETRÁŠ   Poľná 33   
PRIEVIDZA 

tel. 0862 / 5419731 v popol.  hod. 
 


