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V stredu 19.januára sa Martinka Humajová zúčastnila okresného kola 
súťaže Šaliansky Maťko. Prednášala povesť Detvan a Jánošíkov poklad od 
Jozefa Horáka. Vo svojej kategórii získala 2.miesto. 

 

19.januára zatelefonoval k nám - do redakcie Maňa - pán Remiáš 
z Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Informácie o našom časopise 
mu poskytla redaktorka Petra Humajová. Krátky článok o nás bol 
uverejnený v denníku Sme. 

 

26.januára sa Silvia Petrášová zúčastnila okresného kola matematickej 
olympiády. Príklady boli tentoraz veľmi ťažké a tak skončila ako 
neúspešná riešiteľka. Oveľa lepšie však dopadla na okresnom kole 
olympiády z fyziky. Zúčastnila sa na ňom 29.marca a bola úspešná 
riešiteľka ( na 16.mieste). Ďalšia jej aktivita bolo školské kolo 
Hviezdoslavovho Kubína. Prednášala prózu od Betty McDonaldovej 
z knihy Mary a ja. Do okresného kola nepostúpila, no bola spokojná so 
svojím výkonom. Dôležité je zúčastniť sa , nie vyhrať! 

 

Dňa 3.februára sme mali ďalší vzácny telefonát - od pani dramaturgičky 
Kataríny Minichovej z STV. Do STV poputovali všetky naše počítačové 
čísla. 

 

12.februára oslávili manželia Filka a Peter Petrášovci 45.výročie svadby. 
Zablahoželať im prišli deti aj vnúčatá. Všetci sa dobre bavili a spomínali 
na staré časy.  

 

17. februára oslávil náš časopis Maňa už svoje tretie narodeniny. 
 

19.februára sa v jedálni Priemstavu uskutočnil 2.ples piaristickej 
základnej školy a gymnázia. Zúčastnili sa na ňom i Evka a Jozef 
Humajovci a Alenka a Milan Humajovci. Do tanca hrala Necpalanka. 

 

V utorok 22.2. vystúpili sestry Martinka a Petra Humajové na Koncerte 
komornej hudby v Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka. Hrali 
štvorručnú hru na klavíri. Napísal ju skladateľ Diabelli. 

 

V piatok 25.februára bola ráno vo farskom kostole výročná svätá omša za 
nášho zosnulého prastarkého Jozefa Mečiara. Ďalšia výročná omša zaňho 
bola 1.marca večer v piaristickom kostole. 
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Dňa 27.2. sa konal v jedálni Priemstavu maškarný ples pre deti. Tí 
mladší sa zabávali od 14.00 do 18.00 hod. a potom si na svoje prišli tí 
starší (spolu s nimi aj Silvia Petrášová a jej kamarátka Alžbeta Karpišová). 
O náladu sa im postarala skupina Spray a nechýbala ani tombola a rôzne 
tanečné súťaže. 

 

28.februára sa na veľké potešenie školákov začali jarné prázdniny. 
Súrodenci Humajovci a Silvia Petrášová mali o zábavu cez ne postarané. 
Hneď na začiatku totiž pricestovali Ivetka, Zdenko, Dominik i Marek 
Floriánovci z Brna. 

 

Vo februári navštívili Marienku Mečiarovú redaktori Slovenky v rámci 
písania reportáže o činnosti pani Gálisovej z charity. O niekoľko týždňov 
bola v tomto týždenníku uverejnená fotografia Marienky Mečiarovej, na 
ktorej je i Filka Petrášová. 

 

2.marca sa šesťčlenná výprava z Prievidze, ktorú tvorili Peter Petráš (st. 
aj ml.), Kamil Petráš, Silvia  a Veronika Petrášové a Alžbeta Karpišová, 
vybrala na návštevu Nitry spojenú s kúpou vína v dedine Čechince. Tento 
výlet sa najviac páčili bratom Petrovi a Kamilovi, ktorí túto dedinu 
poznajú z mladosti. 

 

V sobotu 4.marca vo farskom kostole v Prievidzi pokrstili malého 
Mareka Floriána. 

 

V utorok 7.marca pochovávala basu kapela Necpalanka v Kultúrnom 
dome v Necpaloch. Spolu s Necpalankou sa tu zabávali, ba na záver si aj 
„poplakali“ manželia Evka a Jozef Humajovci, Vierka a Jozef Šmidovci 
a Jana Petrášová. Počas zábavy si spomenuli aj na Katku Mihálkovú, 
ktorej sa narodila dcéra Karolínka. 

 

V pondelok 13.marca sme poskytli rozhovor pre rádio Regína. 
Rozprávala sa s nami pani redaktorka Jana Kršňáková. Rozhovor už bol 
odvysielaný. 

 

Vo štvrtok 23.marca hrala Petra Humajová na absolventskom koncerte 
v koncertnej sále ZUŠ Ladislava Stančeka. Skladba Kolombína tančí sa jej 
vydarila. 

 

Koncom marca sa Lucia Petrášová zúčastnila lyžiarskeho a Veronika 
Petrášová braneckého výcviku. Obom sa vo Vysokých Tatrách veľmi 
páčilo. 

Petra Humajová a Silvia Petrášová 
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Máte radi veľkonočnú oblievačku? Prečo? 
 

Peter Petráš(st.): Nie, lebo som už starý. 
Filka Petrášová: Nie, už stačilo. 
Jozef Humaj: Nie. Radšej sedím doma a pozerám futbal. 
Eva Humajová: Nie. Nepáči sa  mi to už od detstva. Pred kúpačmi som sa 

schovávala (raz aj pod posteľ), aby ma nenašli. No a teraz sa musím 
tváriť pred synovcami, akú mám z toho radosť. 

Petra Humajová: Nie, pretože som celá mokrá a stále sa musím prezliekať. 
Je to síce slovenský zvyk, ale ja by som bola radšej, keby sa 
nedodržiaval. No keby som bola chalan, určite by sa mi páčilo oblievať 
„bezbranné“ dievčatá a dostávať za to sladkú odmenu. 

Martin Humaj: Áno, lebo na druhý deň ma sestra tiež obleje. 
Martinka Humajová: Áno, lebo keď ma kúpač obleje, tak aj ja jeho. 
Veronika Petrášová: Nie, lebo som vždy mokrá do nitky. 
Silvia Petrášová: Nie, lebo chalani nás oblievajú a my im za to musíme 

ešte niečo dať. Je to nanič. 
Peter Petráš (ml.): Áno. Dajú mi za to vypiť. 
Erika Petrášová: Nie, už som z toho vyrástla.  
Milan Petráš: Nie, lebo nemám rád pišťanie dievčat, 

ktoré niekto oblieva. 
Janka Petrášová: Boli časy, keď som ju mala 

rada. Aj teraz mám rada slušných kúpačov, 
ktorí neoblievajú vodou a nestriekajú 
voňavku do tváre. 

Milan Tercha (redaktor Slovenského rozhlasu): 
Áno, lebo dievčatám môžem vrátiť, čo celý rok hnevali tým, že im 
nalejem pohár vody za golier. 

Jana Kršňáková (redaktorka rádia Regína): Nie a nikdy som ani nemala, 
pretože tu už nešlo o tradíciu, ale o to, koľko si kto zarobí. 

Mária Mečiarová: Áno, chodia kúpači a je veselo. 
Milka Richnavská: Áno. Je to pekné a je to tradícia. 
Peter Chudý (ml.): Áno, lebo dobre vyoblievame baby. 
Peter Chudý (st.): Áno, lebo sa po dlhom čase riadne najeme. 
Monika Chudá: Nie, ale keď som bola slobodná, tak áno, lebo som mala 

prehľad o chlapcoch. 
Božka Humajová: Nie, lebo sa vždy bojím vody. Ale keby neprišli kúpači, 

bola by som veľmi smutná. To by sa ani nerátalo za Veľkú noc.  
Maťko Chudý: Áno, lebo sa zabávam. 

Martinka Humajová  

 

ANKETA MAŇA Strana 4 



 

 

 

 
Svätá omša je prvým najväčším, vlastne 
jediným zdrojom Božích milostí 
a všetkého dobrého pre človeka.  
Milosti, ktoré pochádzajú zo zbožnej 
účasti na sv. omši: 
- Pri každej sv. omši Boh odpúšťa všetky 

hriechy, ktorých sa chcete chrániť. 
- Odpúšťa vám aj zabudnuté hriechy, z ktorých ste 

sa nikdy nespovedali.  
- Kristus sa obetuje za vás ako najsilnejšia obeť 

a prosí za vás tak srdečne, ako sa modlil za 
nepriateľov na kríži. 

- Pre túto obetu bude vaša prosba vyslyšaná omnoho 
skôr pri sv. omši, ako mimo nej. 

- Keď správne obetujete sv. omšu, tak konáte 
najvznešenejšiu bohoslužbu. 

- Sv. omšou môžete uctievať Matku Božiu 
najlepším spôsobom. 

- Každá sv. omša vás bude sprevádzať pred súdnu stolicu Božiu a tam za 
vás orodovať. 

- Koľkokrát sa zbožne pozriete na sv. Hostiu, toľkokrát sa vám dostáva 
odpustenia niekoľkých hriechov. 

- Keď ste v stave smrteľného hriechu prítomní na sv. omši, ponúka vám 
Pán Boh obrátenie. 

- Kňazské požehnanie udelené pri sv. omši potvrdzuje v nebi sám Pán 
Ježiš. 

- Horlivou účasťou na sv. omši dostanete bohaté požehnanie 
v duchovných potrebách. 

- Vyhnete sa mnohým nebezpečenstvám, ktoré by vás inak postihli. 
- Každou sv. omšou si skracujete očistec viac, než akýmkoľvek pokáním. 
- V hodine smrti vám budú všetky sv. omše, na ktorých ste boli prítomní, 

útechou a dajú vám pevnú dôveru v Božie milosrdenstvo. 
- Mnohým hriešnikom môžete obetovaním sv. omše vyprosiť obrátenie. 
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VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE 
 
VAJÍ ČKA PRE RADOSŤ 
 

- Veľkonočné vajíčka sa pôvodne maľovali na červeno. Červená farba – farba 
krvi, bola symbolom vykúpenia. 
- Vajcia určené na zdobenie sa väčšinou zhromažďovali už od Popolcovej stredy. 
Vajíčkam, ktoré sliepky zniesli na Zelený štvrtok, sa pripisovala liečebná 
a čarovná moc. 
- Na maľovanie sa používali iba vajíčka s bielou škrupinou, 
lepšie na nich vynikla farba. 
- Vyfúkané vajíčka sa začali maľovať až začiatkom 
nášho storočia, ale obdarovať niekoho škrupinami 
bez obsahu sa považovalo za urážku. 
- V niektorých krajoch si slobodné dievčatá dávali 
kraslice za živôtik pre zachovanie zdravia a sily. 
 

KORBÁČE PRE ZDRAVIE  
 

- Bitie a šľahanie prútmi patrí k dávnym magickým 
praktikám. Má priniesť zdravie, plodnosť, šťastie 
a odohnať zlých duchov. 
- Jarné šľahanie má pripomenúť aj bičovanie Ježiša 
Krista pred ukrižovaním. 
- Malým chlapcom splietali prúty do tvaru vrkočov alebo 
hranolov otcovia či starí otcovia, dospelí si korbáče plietli sami. Zhotovovali ich 
z mladých, pružných prútov zrezaných na rovnakú dĺžku. Aby prúty viac „štípali“, 
namáčali ich do vody. 
- V dome, kde sa práve liahla hydina, sa šibák pliesť nesmel. Kuriatka a kačičky 
by sa nedožili druhého dňa. 
- Na Veľkonočný pondelok chodili mládenci na šibačku v skupinách. Pochôdzku 

si rozdelili podľa domov, kde bývali dievčatá, po ktorých 
pokukovali. Vyhliadnuté domácnosti poväčšine „prepadávali“ 

tajne. 
- Verili, že nevyšibané dievča ľahko stratí krásu, nikto ju 
nepozve do tanca, teda nebude vzácne a nevydá sa. 

- K dobrým mravom dievčat patrilo naoko sa ostýchať 
a zdráhať sa otvoriť dvere. Chlapci sa však aj tak vždy dovnútra 

dostali.                                                                                                 - 
Aj keď šľahanie korbáčom bolelo, dievča nesmelo zaplakať. Inak by sa 
o ňom povrávalo, že nie je súce na vydaj, lebo ťažko čelí problémom. 

- Dievčatá sa na šibačku veľmi tešili, lebo si tak overili, aký je o ne záujem. 
- S príchodom utorkového rána mali právo šibať aj ženy. Vyberali si prevažne 
chlapov, ktorí ich v uplynulom roku nahnevali.                                                                                       
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TURÍNSKE PLÁTNO  
 

Turínske plátno je pohrebná obdĺžniková plachta s rozmermi 4,36m dĺžky 
a 1,10m šírky. Na začiatku nášho letopočtu sa v Palestíne do podobných zavíjali 
umyté a nabalzamované mŕtvoly. Telo sa položilo na jednu polovicu látky 
a druhou polovicou sa prikrylo. Muž vyobrazený na Turínskom plátne v životnej 
veľkosti spredu i zozadu má do detailov všetky znaky umučenia, aké podľa 
evanjeliových záznamov podstúpil Kristus. Lúštiť na plátne znaky odsúdenia na 
smrť a ukrižovania nie je ľahké. „Fotografia“ prezrádza, že ukrižovaný človek bol 
mohutnej postavy, mal asi 79kg a 30 – 35 rokov. Tvár na plátne je ako krvavá 
maska. Rany boli spôsobené tŕňovou korunou, kým bol odsúdenec ešte nažive. 
Dokazuje to aj hustá sieť krvavých potôčikov na temene hlavy. Pri páde si muž 
rozbil nosnú chrupavku a pomliaždil čelo. Mal opuchnuté oko. Na pleciach niesol 
priečne drevo kríža. Jeho hmotnosť mu zanechala na tele viditeľné znaky. Na 
boku bola rana spôsobená kopijou na potvrdenie smrti, z ktorej vyšlo veľa krvi. 
Odsúdenec mal najviac dobité bedrá. Od dvoch rímskych vojakov dostal 
40 šľahov bičom podľa hebrejského zákona. Na plátne možno spočítať 120 rán, 
lebo rímske biče sa skladali z troch remienkov zakončených olovenými 
guľôčkami. Muž bol pribitý na kríž dlhým tesárskym klinom, ktorý prerazil 
zápästie z jednej strany na druhú. Ľavá noha bola opretá o pravú nohu, na ktorej 
zanechala odtlačok päty a priehlavku. Viditeľná rana prezrádza, že pravá noha sa 
priamo opierala o zvislý trám kríža. Plátno je ľanové, biele, časom už zožltnuté 
s hmotnosťou 1200 gramov. Bolo tkané ručne na krosnách zložitou technikou 
„rybacej kostry“, takže vytvára „jedličkový“ či „klasový“ vzor. Na rôznych 
miestach vidno škvrny od ohňa, krvi, vody, čierne čiary a stopy, ktoré na látke 
zanechala jej dobrodružná história. 

V roku 1464 oznámil pápež Sixtus IV. veriacim, že považuje plátno za pravé. 
Jediné, čo zatiaľ zostáva vedecky nerozriešené, je, ako sa vlastne dostal ten obraz 
na plátno. Kým táto otázka nebude definitívne vyriešená, nemožno s absolútnou 
istotou tvrdiť, že Turínske plátno je pravé. Väčšina výskumníkov sa však prikláňa 
k tomuto záverečnému vyhláseniu. Cirkev vždy odborný výskum Turínskeho 
plátna podporovala, no súčasne vždy zdôrazňovala, že vzácny dokument 
z obdobia historického života Ježiša Krista nemôže spochybniť korene samotnej 
viery. 

Deti píšu Bohu  
 

 

Pamätáš, ako bolo toľko veľa snehu, že nám odpadla škola. Nemohlo by to tak byť zas? 
                       Gabo 
 

Namiesto toho, že nechávaš ľudí umierať a musíš robiť nových, prečo si nenecháš 
tých, čo už máš? 

                                         Jana 
Milý Bože, 
Ja som svoj sľub dodržal. Kde je bicykel? 

                                    Bohuš 
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TAJNIČKA 
Priateľstvo je zlatá niť, 
ktorá sa ľahko roztrhne. 
Dá sa ona nadviazať, 
ale uzol zostane. 
Preto pri voľbe priateľov vždy opatrní buďte 
a nie podľa zovňajšku, ale. . . (tajnička)  

 
1. Vták s červenou čiapočkou, hovoríme mu aj lekár stromov   - hovorové 
pomenovanie chloridu sodného 
2. Lekár inak – prvá slabika slova cúvať 
3. Najstaršie slovanské písmo, zostavil ho Konštantín (Cyril) 
4. Slovenská skupina, jej zakladateľom je Jožo Ráž – obilnina 
5. Sviatok zmŕtvychvstania Ježiša 
6. Taliansky skladateľ, skladal najmä opery ( Nabucco, Aida) – niekdajší majiteľ 
Trenčianskeho hradu sa volal Matúš ... Trenčiansky 
7. Známe francúzske pútnické miesto – značka Slovenského pedagogického 
nakladateľstva 
8. Najmenší svetadiel 

Petra Humajová 

VIETE,ŽE...? 
 

Kozmonaut vo vesmíre môže byť až o päť centimetrov vyšší. Zväčšia sa mu 
totiž štrbiny medzi stavcami chrbtice, ktoré na Zemi stláča gravitačná sila. 

 
Orly majú zo všetkých zvierat najlepší zrak, takže svoju korisť vidia z veľkej 

výšky. Orol zbadá zajaca na vzdialenosť 3 km. 
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OSEMSMEROVKA 
 

Cez deň to šteká a v noci pláva.  
Čo je to? 
. . . ( tajnička) 

BAŤA, BOBY, CARIHRAD, CECÍLIA, DAL, DELTA, DOBERMAN, DOLE, 
ELEONÓRA, FAGOT, FENA, HATE, HERBÁR, ILAVA, KAPOR, LEP, LIST, 
MEDÚZY, MENO, NACISTI, NEBER, OSVETA, PLAČ, PRASA, RASŤO, 
REBARBORA, ROĽA, ROTA, RYBA, SENO, SONDA, TABUĽA, TANAP, 
TOMÁŠ, VEGETARIÁN, VLASTENEC, VOLÁM, VRECE 

Petra Humajová a Silvia Petrášová 
 

Kto vie, odpovie 
 

1. Aký znak treba dať medzi čísla 3 a 5, aby výsledok nebol menší ako 3 a väčší ako 5? 
2. Rastú štyri lipy, na každej z nich štyri konáre, na každom konári štyri 

halúzky, na každej halúzke štyri jablká. Koľko je jabĺk dohromady? 
3. Čo sa stane s modrou šatkou, keď ju namočíme na päť minút do slanej vody? 
4. Na ktorú otázku nemôžeme nikdy dať kladnú odpoveď? 
5. Obchádza s kosákom celú zem, nesekne do trávy tam, ani sem. Čo je to? 
6. Ktoré hodiny ukazujú správny čas iba dvakrát za 24 hodín? 
7. Celý svet oblieka a pritom sama je nahá. Čo je to? 
8. Farebný domček, dlhý sťa palček, sestry v ňom bývajú, ako sa volajú? 
9. Žlté je to a točí sa to. Čo je to? 
10. Mäkké robí s tvrdého, tvrdé robí z mäkkého, s vetrom rád sa pojí, vody sa 

však bojí. 
 
Správne odpovede: 1. Desatinná čiarka, t.j. 3,5. 2. Ani jedno, 
pretože na lipe jablká nerastú. 3. Bude mokrá. 4. Na otázku: „Spíš?“ 
5. Mesiac. 6. Hodiny, ktoré stoja. 7. Ihla. 8. Zápalky. 9. Svetlé pivo. 
10. Oheň. 
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JARNÁ 
 

Drozdy už vetrajú piesne 
Slnia ich na oknách rána 
Mávajú krídlami   
Brúsia tóny v hrdle 
 

Mám rada jarné prievany  
Zaklínanie zimných tieňov 
Vtedy už určite viem 
Že lastovičky sú už za dverami 
              Veronika Hoffmannová 
 

VEĽKONOČNÁ OBLIEVA ČKA 
 

Na veľkonočný pondelok 
chodia chlapci pri potok. 
 

Zoberú si voňavky a vedrá,  
šibačka je potom dobrá. 
 

Dievčatá výskajú, 
chlapci ich oblievajú 
a mamičky sa usmievajú. 
 

Za dobré vyšibanie 
odmena ich neminie. 
 

Potom s chuťou maškrtia, 
veď si to aj zaslúžia! 
 

Večer ľahnú na posteľ 
a povedia: „To bol deň!“ 
                     Martin Humaj  

 
Najlepší príspevok zaslaný do 
redakcie časopisu MA ŇA: 
 
22. apríl – Deň Zeme 
 

STROM 
 
Široko – ďaleko rovina sa vinie, 
nie je tam strom ani krík. 
Kŕdeľ divých husí po oblohe tiahne, 
jedna semienko upustí. 
 
Semienko dopadne mäkko, 
žírna zem ho prikryje. 
Zapustí korene hlboko 
a dážď ho vodou zaleje. 
 
Vyrástol stromček maličký, 
ešte sa vo vetre chveje, 
no mohutne on už celučký,  
rokmi priberá na sile. 
 
Po rokoch vidieť na rovine 
strom krásny stáť. 
Nedovoľte žiadnej sile, 
opovážiť sa život mu vziať. 
         Marek Bošiak, Ľubomír Medera    
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Vyhodnotenie vianočnej súťaže 
 

1.cena: rohožka - Ondrej Hrubša  
2.cena: rohožka - Elena Mečiarová 
3.cena: papuče - Veronika Hoffmannová 
4.cena: kniha - Mária Mečiarová 
5.cena: krížovky - Veronika Petrášová 
6.cena: pero - Eva Bodická 
7.cena: leporelo - Pavol Socháň 
 
Cenu za najlepší príspevok získali žiaci 9.A triedy: 

Marek Bošiak a Ľubomír Medera. 
Ďakujeme sponzorom, ktorí nám venovali ceny do súťaže:  

Zuzke  Socháňovej a Veronike Petrášovej. 
 Redakcia  

 



                                                                           
DOBRÚ CHUŤ 

Skladané rezy 
 
Suroviny: 50 dkg hladkej múky, 35 dkg margarínu, 2 lyžice práškového cukru, 
štipka soli, 2 žĺtky, 2 dkg kvasníc, 1 dcl mlieka 
Plnka: ľubovoľný lekvár, 15 dkg mletých orechov, 15 dkg práškového cukru, 
mlieko 
Postup: Z mlieka a kvasníc si pripravíme kvások. Do múky postrúhame margarín, 
pridáme žĺtky, cukor, kvások, štipku soli a zamiesime cesto, rozdelíme na tri diely 
a postupne vyvaľkáme. Prvý diel dáme na vymastený plech, potrieme lekvárom 
alebo džemom, posypeme polovicou orechov zmiešaných s preosiatym práškovým 
cukrom, pokvapkáme mliekom, prikryjeme druhým dielom, tiež potrieme 
lekvárom, posypeme zvyšnými orechmi s cukrom, pokvapkáme mliekom, 
prikryjeme tretím dielom a necháme jednu hodinu kysnúť, potom upečieme. 
Dobre vychladnutý múčnik polejeme čokoládovou polevou, alebo len pocukríme. 
 

Plnené oblátky 
 
Suroviny: 20 dkg kryštálového cukru, 1 dcl vody, 20 dkg kryštálového cukru, 20 
dkg orechov, 25 dkg masla, 2 vajcia, 2 lyžice kakaa 
Postup: 20 dkg cukru zalejeme vodou a uvaríme sirup. Z druhých 20 dkg cukru 
upálime karamel a zalejeme sirupom. Mierne varíme kým sa cukor nerozpustí, 
potom odstavíme, pridáme maslo, orechy, vajcia, kakao ( môžeme pridať asi 5 dkg 
várovej čokolády), dobre vymiešame do hladka. Plníme oblátky, vrch zaťažíme 
a na druhý deň pokrájame. 
 

Jablčník s penou 
 
Suroviny: 20 dkg hladkej múky, 10 dkg margarínu, 2 žĺtky, ½ balíčka prášku do 
pečiva, 2 rovné lyžice práškového cukru, trošku mlieka 
Postup: Všetko spolu zamiesime, rozvaľkáme a dáme na vymastený veľký plech, 
natrieme hrubšiu vrstvu jablkovej plnky a upečieme. Na upečené natrieme tuhý 
sneh zo šiestich bielkov a 30 dkg cukru, primiešame 15 dkg kokosovej múčky 
a dáme ešte trošku zapiecť.  
                                                                             

Recepty dodala Filka Petrášová. 
 

OZNAM 
 

Od júna bude možné hlasovať do 3.ročníka Maňa ankety o najlepší film, 
pesničku, herca, herečku, speváka a speváčku. Každý hlasujúci má možnosť 
vyhrať zaujímavé ceny. Bližšie informácie vám poskytnú členovia redakčnej rady. 
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Veľkono čný pondelok  
 

 krásneho sna som sa zobudila do tvrdej reality. Bol veľkonočný 
pondelok! Už o pol siedmej, keď sme išli do kostola, sme stretávali 

prvých kúpačov. S korbáčmi si veselo vykračovali dolu dedinou. 

 kostole bolo na rannej omši množstvo miništrantov. Žiadny z nich si 
nechcel nechať ujsť ani chvíľku z tohto výnimočného dňa. Po návrate 

domov odišli ocko s mojím bratom šibať. Maminka, ktorá bola po nočnej, sa 
s radosťou uložila do mäkučkých perín s príkazom: „Ak niekto príde, zobuďte 
ma!“ A tak sme so sestrou Maťkou gazdovali samy. Najprv sme si nachystali náš 
obranný systém: pršiplášte a umelé veľkonočné vajíčka naplnené vodou. 
Vymyslela som ho už pred niekoľkými rokmi. Lenže práve vtedy ho použila aj 
Patrícia Jariabková v relácii Od Kuka do Kuka. Bola som trochu namrzená, že mi 
ukradla myšlienku. Ale pretože mi nič lepšie nenapadlo, obliekame si pršiplášte 
dodnes. Keď sme už mali všetko pripravené, pohodlne sme sa usadili a pozerali 
sme televízor. Prví kúpači na seba nenechali dlho čakať. Cŕŕŕn! Ozvalo sa na 
chodbe. My sme len tak vyleteli. Schmatli sme pršiplášte a vajíčka. Ja som vbehla 
do spálne a zobudila som maminku. Tá vyskočila z postele a rýchlo sa začala 
prezliekať. Zvonček zvonil čoraz netrpezlivejšie, ale čo som mala robiť, keď som 
ešte nemala oblečený pršiplášť? Konečne som sa dostala k vchodovým dverám, 
kým o poschodie vyššie maminka prekonávala svetové rekordy v obliekaní 
a česaní. Opatrne som otvorila – samozrejme skrytá za dverami, ak by sa nejaká 
dobrá duša náhodou rozhodla vyliať na mňa vedro vody. Do domu smelo vkročili 
bratranci s ujom vyzbrojení pištoľami a samopalmi – pravdaže, nie naozajstnými, 
ale vodnými. A začalo sa to! Všetky tri sme pišťali a vrešťali, no aj bratranci boli 
prekvapení naším nečakaným protiútokom. Výsledkom boli mokré steny, koberce, 
schody, naše pršiplášte a maminka, ktorá sa znova mohla ísť prezliecť do suchého. 
Našťastie sa už bratrancom voda minula. Vyšibali nás korbáčmi a navoňavkovali. 
Trochu sme sa porozprávali, pohostili sme ich a odmenili čokoládovými 
zajačikmi. No zanedlho sa museli pobrať ďalej. Vydýchli sme si, že prvé 
oblievanie už máme za sebou. Ale koľko ich ešte na nás čakalo! Tá istá komédia 
sa opakovala celý deň. Maminka si ľahla, zazvonil zvonček, schmatli sme 
pršiplášte, maminka vyskočila z postele, otvorili sme, obliali nás, my sme obliali 
ich, pišťali sme, vrešťali sme, vyšibali nás, navoňavkovali nás, pohostili sme ich, 
odišli, maminka si ľahla a prišli ďalší... 

 ako to vyzeralo večer? Maťo sa pýšil vyšibanými maškrtami, ocko bol 
rád, že môže byť doma. A my tri sme boli ako chodiace parfumérie, ale 

so všetkými voňavkami zliatymi do jednej fľaštičky. Nevyspaná maminka bola 
veľmi rada, že je už večer. A ja som si pomyslela: „Ešte že veľkonočný pondelok 
je len raz do roka!“ Moje myslenie sa tým asi veľmi líšilo od myslenia môjho 
brata, ktorý by najradšej chodil šibať každý deň. 

Petra Humajová 
 

   Z 

   V 

   A 
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BEZ PRIATEĽOV NEMÁŠ NIČ 
 

Žil raz jeden malý chlapec, ktorý mal veľmi zlú povahu. Otec mu dal vrecko 
klincov a povedal mu, že vždy, keď sa nahnevá, nech zatlčie jeden klinec do plota 
vzadu za domom. Prvý deň chlapec zatĺkol do plota 37 klincov. Za niekoľko 
týždňov sa naučil kontrolovať svoj hnev a počet zatlčených klincov sa postupne 
znižoval. Zistil, že je jednoduchšie ovládať zlosť, ako zatĺkať klince do plota. 
Nakoniec prišiel ten deň, keď sa chlapec ani raz nenahneval. Povedal to otcovi 
a ten mu navrhol, aby teraz vytiahol vždy jeden klinec, keď sa za celý deň ani raz 
nenahnevá. Dni sa míňali a chlapec po čase mohol povedať otcovi, že v plote 
nezostal ani jeden klinec. Vtedy zobral otec chlapca za ruku a zaviedol ho k plotu. 
Tam mu povedal: „Urobil si dobre, chlapče, ale pozri sa na tie diery v plote. Ten 
plot už nikdy nebude taký, aký bol. Keď povieš niečo v hneve, tak to zanechá 
práve takéto jazvy. Ako keď zabodneš do človeka nôž a vytiahneš ho. Nezáleží na 
tom, koľkokrát povieš ľutujem, rana stále zostáva. Rana spôsobená slovom bolí 
rovnako ako fyzický úder. Priatelia sú vlastne vzácne drahokamy. Podporia ťa vo 
všetkom. Rozosmejú a vypočujú ťa, ak máš starosti. Pochvália ťa a vždy sú 
ochotní otvoriť ti svoje srdce.“ 

 
 

DEŇ NARCISOV  
 

Jeden jarný deň v roku má celkom zvláštny význam. Je iný 
ako ostatné. Môžeme v ňom prejaviť svoj vzťah, ľudskosť, 
úroveň zdravotného povedomia, pocit súdržnosti, angažovať sa 

v boji za nádhernú a ušľachtilú myšlienku. Spája sa so žltou farbou 
jari, nádeje a prebúdzajúcej sa prírody. Je to Deň narcisov. Tento deň je 
možno najznámejším vyvrcholením sústredeného úsilia a práce odborníkov Ligy 
proti rakovine, ktorá v tomto roku vstupuje do jedenásteho roka svojej činnosti. 
Hneď na začiatku vzniku ju prijala za člena Európska asociácia národných líg 
proti rakovine a Medzinárodná únia proti rakovine so sídlom v Ženeve. Liga proti 
rakovine SR je nezávislé, neziskové, charitatívne, dobrovoľné združenie občanov 
a právnických osôb. Jeho cieľom je spolu s verejnosťou bojovať 
proti tejto zákernej chorobe a znížiť jej následkom 
úmrtnosť, pod ktorú sa podpisuje. V anglosaských 
a škandinávskych krajinách dostala táto myšlienka zvláštny 
význam. Tradícia Dňa narcisov vznikla pred trinástimi rokmi 
v Írsku. Podporujú ju významné osobnosti politického 
a spoločenského života – v tento deň chodia do ulíc a rozdávajú 
narcisy. Je to krásny prejav súdržnosti národa, niekoľko hodín ich spája 
spoločná myšlienka, ktorou chcú symbolicky bojovať proti nepriateľovi ľudstva. 
Na Slovensku je Deň narcisov vždy na jar, no jeho termín je pohyblivý.  

 

Strana 13 MAŇA O PRIATEĽSTVE 



Aká je tvoja farba?  
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1. Jedlo si rád ochutíš: 
a) kečupom 
b) horčicou 
c) soľou 
d) ničím 

 

2. V príbehoch sa ti najviac páči postava: 
a) hrdinu 
b) hrdinky 
c) úbožiaka 
d) obete 

 

3. Ročné obdobie, ktoré sa ti najviac páči, je: 
a) jar 
b) leto 
c) jeseň 
d) zima 

 

4. V ktorom okamihu dňa sa cítiš najlepšie? 
a) ráno 
b) na poludnie 
c) večer 
d) uprostred noci 

 

5. Ktorú časť Zeme by si si želal navštíviť? 
a) Írsko 
b) Antarktídu 
c) Hawai 
d) USA 
 

6. Najlepším dopravným prostriedkom pre teba je: 
a) auto 
b) motorka 
c) bicykel 

d) ísť pešo 
Aká je teda skutočná farba tvojho života? 
Do 20 bodov: 
Tvoja farba je fialová. Aj keď ťa móda núti nosiť iné farby, si trochu zastretý smútkom. Azda je to 

iba čas prechodného znechutenia. 
Od 20 do 24 bodov: 
Indigo je farba fialovo purpurová, ktorú nosíš v sebe. Je to farba poukazujúca na vplyv, ktorý má na 

teba „tieň“, súmrak a záhada. 
Od 25 do 29 bodov: 
Belasomodrá a azúrová sú tvojimi osobnými farbami. Poukazujú na tvoje túžby po spokojnosti, aj 

keď sa ti ju počas dňa nie vždy darí prežívať. 
Od 30 do 35 bodov: 
Si rozhodne za zelenú: vnútorná spokojnosť, ktorá znamená, že hľadáš, ale pritom si vyrovnaný. 
Od 36 do 42 bodov: 
Máš v sebe žltú, ktorá predstavuje dynamiku a harmóniu. Takto si praješ žiť a aj sa ti to darí. 
Od 43 do50 bodov: 
Tvoja vnútorná farba je rozhodne svetlá pomarančová. Táto hovorí o tvojej chuti žiť naplno a bez 

výhovoriek. 
Nad 50 bodov: 
Si priťahovaný všetkým, čo sa pohybuje a žije. Je v tebe energia plná červenej, ale buď pozorný, aby 

si ju kontroloval a dobre adresoval, inak by si sa mohol popáliť.  
 

7. Najradšej z komiksov čítaš: 
a) tie v Brave 
b) Káčer Donald 
c) Lucky Luk 
d) Asterix 
 

8. Môžeš si kúpiť iba jednu z týchto kaziet. 
Ktorá to bude? 

a) Andrea Bocelli 
b) Backstreet Boys 
c)  I. M. T. Smile 
d) Nirvana 
 

9. Chceš si pozrieť film. Medzi týmito štyrmi 
sa ti najviac pozdáva: 

a) Dracula 
b) Titanic 
c) Hviezdne vojny 
d) Princ Egyptský 
 

10. Keď myslíš na prázdniny (dovolenku), 
najradšej by si ich prežil: 

a) v Bratislave 
b) na jadranskom pobreží 
c) na Sicílii 
d) v Rimini 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
a) 7 7 5 4 4 1 3 6 2 3 
b) 5 6 7 5 5 6 7 3 6 5 
c) 2 2 2 2 6 5 4 5 4 4 
d) 3 1 1 1 7 4 6 1 7 2 

 



 
 

Hokejbal 
 

V utorok 8.2. 2000 sa uskutočnil hokejový turnaj medzi ročníkmi 5. – 8. 
na PZŠ Fr. Hanáka. Na začiatku sme sa museli zapísať, za akú triedu 
hráme. Páter Janko postrihal mená tried a začalo sa losovať. Prvá tretina sa 
hrala 10 minút. Po odohraní zápasov dostali hráči malú odmenu. 
 

TABUĽKA 
1. KVARTA 
2. TERCIA 
3. 5.A. 
4. SEKUNDA 
5. PRIMA 
 

Prvá lyžovačka 
 

Cez jarné prázdniny sa bol Dominik 
Florián prvýkrát lyžovať na kopci 
v Porube. Umeniu lyžovania ho učil ocko Zdenko. Na lyžiach som si 
s nimi zajazdil aj ja. Po dvoch hodinách sme sa vrátili unavení domov. 
 

Plávanie v Novákoch 
 

V jednu marcovú sobotu som sa s kamarátmi Tiborom a Paľom 
Baniarovcami a s ich mamou vybral zaplávať si do krytej plavárne do 
Novák. Bolo tam málo ľudí, voda hlboká dva metre bola teplá, dobrá na 
plávanie a tak sme sa dosýtosti vybláznili.  

 
Futbal 
 

V utorok 7. marca hrali futbalový zápas medzi sebou Prima a 5. A z PZŠ 
Fr. Hanáka. V zápase podľahla 5. A Prime 2: 4  

Martin Humaj   
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A na koniec ... 
Taxikár dôstojníkovi: 
„Tak kam to bude?“ 
„To vám nemôžem povedať. Je to 

vojenské tajomstvo!“ 
☺ ☺ ☺ 

„Otec, pes ti žerie pulóver!“ 
„Nechaj ho, synku, nech má aspoň 

niečo teplé v žalúdku...“ 
☺ ☺ ☺ 

Manželia sa vrátia z kina: 
„Milá čik, ja som sa tak nasmiala, že 

som na polovicu mŕtva!“ 
„Hej? Tak zajtra ideme na ten film ešte 

raz!“ 
☺ ☺ ☺ 

Hovorí sestra malému bračekovi: 
„Miško, keď sa mi narodí bábätko, 

staneš sa strýkom...“ 
A Miško sa rozreve: „Ale ja som chcel 

byť kozmonautóóóóóm!“ 
☺ ☺ ☺ 

„Ak o ste zistili, pani učiteľka, že som 
odpisoval?“ 

„Lebo Mišo odpovedal na tretiu otázku 
„neviem“ a ty na tú istú „ani ja“!“ 

☺ ☺ ☺ 
Janko volá mamičku: 
„Mami, už viem písať!“ 
„Hej? A čo si napísal?“ 
„Neviem. Ešte neviem čítať.“ 

☺ ☺ ☺ 
Malý dinosaurus sa pýta mamy: 
„Keď zomrieme, pôjdeme do neba?“ 
„Nie, do múzea.“ 

☺ ☺ ☺ 
„Pani, ten pas si musíte dať predĺžiť.“ 
„To nemôžem. Potom by sa mi 

nezmestil do kabelky.“ 
☺ ☺ ☺ 

Na lúke sa pasú dve kravičky. Jedna sa 
stále trepe. Tá druhá sa jej pýta:  

„Čo sa stále trepeš?“ 
„No vieš, zajtra mám narodeniny, tak 

robím šľahačku.“ 

Čo to znamená, keď má Somálec stále 
naklonenú hlavu na ľavú stranu? 

V šestke vľavo hore má plombu. 
☺ ☺ ☺ 

Holohlavý dedko pred zrkadlom: 
„Si chlapík! Sedemdesiatka na krku 

a ani jeden šedivý vlas!“ 
☺ ☺ ☺ 

V ordinácii: 
„Vy sa mi vôbec nepáčite, pani 

Okruhliaková...“ 
„Pán doktor, ani vy nie ste práve 

najkrajší...“ 
☺ ☺ ☺ 

U psychiatra: 
„Počujete niekedy vzdialené hlasy?“ 
„Často, pán doktor...“ 
„Hm, to je vážne. A kedy sa vám to 

stáva?“ 
„Vždy, keď telefonujem...“ 

☺ ☺ ☺ 
Čo je maximálna namyslenosť? 
Keď sa červík vyberie na ryby. 

☺ ☺ ☺ 
Prečo má blondínka pri posteli 

stoličku? 
Aby si oddýchla, keď vstane. 

☺ ☺ ☺ 
Ako odtučňuje blondínka? 
Pri kúpaní si naleje do vody Pril, stačí 

jedna kvapka a mastnota je preč! 
☺ ☺ ☺ 

Babičke, vášnivej čitateľke detektívok, 
podstrčili namiesto detektívky 
telefónny zoznam. Babička čítala, 
čítala, čítala a keď dočítala, 
poznamenala: „Vedela som, že to 
bola Žofia Žubrienková!“ 

☺ ☺ ☺ 
Prečo majú Somálci medzi domami 

natiahnuté špagáty? 
Aby mali na dvore chládok. 


