
 

Vydavateľstvo: TETULIENKA MARULIENKA 

 
 
Rodinný klebetníček 
 

Rozhovor zaváňajúci diaľkou 
 

MAŇA ANKETA 
 

Dobré rady na leto 
 

Test  



RODINNÝ KLEBETNÍČEK 
 

V nedeľu Dobrého Pastiera 25.4. boli v Necpaloch hody. Na obede u rodiny 
Petrášovej a Humajovej si pochutnali viacerí kňazi i najbližšia rodina. Pri stole 
však chýbala Janka Petrášová, pretože v tom čase bola na liečení v Trenčianskych 
Tepliciach. 

 
V sobotu 8. mája mal birmovku Lukáš Bobok v Lehote pod Vtáčnikom. Na 

hostinu bola pozvaná aj rodina Humajová. 
 
15.mája pricestoval do Prievidze z Ameriky už dlho očakávaný Emil Mendel 

i s manželkou. Svojho kamaráta Petra Petráša ( staršieho ) navštívil cestou 
z prechádzky 17. mája. 22. mája prišiel aj s manželkou na večeru a 26. mája na 
obed. S Petrom Petrášom ( mladším ) absolvoval aj menší výlet po Slovensku. 
1. júna americkí hostia odcestovali späť do Chicaga. 

 
17. máj bol pre redaktorov Mane veľký deň. Zavolali nám totiž z okresných 

novín Prieboj. Pán redaktor Marián Kucman spravil s nami 19. mája rozhovor. 
O týždeň neskôr bol rozhovor uverejnený. 

 
19.mája oslávili manželia Eva a Jozef Humajovci 15.rok svojho spoločného 

života. Ku gratulantom sa pripojila aj redakcia časopisu Maňa. 
 
Záverečné skúšky birmovancov sa uskutočnili 21.mája na fare. Petru 

Humajovú a Silviu Petrášovú vyskúšal pán dekan Ján Bednár. Obidve rodinné 
príslušníčky skúšky spravili. 

 
V stredu 26.mája mal v Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka triedny 

večierok pán učiteľ Július Šuta. Medzi jeho žiakmi vystúpil s hrou na tenor aj 
Martin Humaj. 

 
28.mája pricestovala rodina Bohóová do Brezian. Príčinou ich návštevy bola 

výročná sv. omša za Jozefa Humaja ( staršieho ). Zúčastnila sa na nej i rodina 
Humajová a Chudá. 

 
V sobotu 29.mája oslávil svoje 40. narodeniny v kruhu rodiny Alexander 

Bohó.  
  
V ten istý deň sa Petra Humajová a Silvia Petrášová zúčastnili Dňa 

Prievidzkých pekární a cukrární na Námestí slobody v Prievidzi. Spolu s Magdou 
Macákovou, Sašou Koledovou a Betkou Karpišovou sa zapojili do súťaže 
v kreslení. Žiaľ, nič nevyhrali. 

 
1.júna bol Deň detí. Z tohoto dôvodu sa žiaci neučili. Namiesto vyučovania 

navštívili ZOO, zámok, kúpele alebo rôzne iné oddychové miesta. 
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8.júna sa v byte Marienky Mečiarovej uskutočnilo nahrávanie rozhovoru do 
Slovenského rozhlasu s redaktormi Mane. Pán Tercha bol veľmi milý a tak 
nakoniec všetko dobre dopadlo. 
 
Na fatimskú sobotu 5.júna sa vybrali takmer všetci birmovanci na výlet na Staré 
Hory. Najskôr boli na sv. omši na štadióne, ktorú slúžil otec biskup Rudolf Baláž. 
Potom spolu so sestričkami a animátormi hrali rôzne pesničkové ukazovačky. Po 
prehliadke detských speváckych zborov z Banskobystrickej diecézy navštívili 
vápencovú Harmaneckú jaskyňu. Jaskyňa bola síce pekná, ale výstup k nej dal 
mnohým riadne zabrať. 
 
5.júna nevýletovali len birmovanci. I miništranti s pátrom Jánom Hríbom išli na 
túru. Vrch Magura ale nezdolali, pretože na výstup vyrazili veľmi neskoro. Výlet 
sa však určite všetkým páčil. 
 
14. - 15.júna sa trieda 8.A. zo ZŠ Malonecpalskej spolu so Silviou Petrášovou 
a Petrou Humajovou zúčastnila na dvojdňovom koncoročnom výlete na chate 
v Brezanoch. Triedna učiteľka Mária Prelovská bývala v hlavnej chate, žiaci boli 
rozmiestnení do menších chatiek. V blízkosti chaty sa nachádza priehrada, v ktorej 
sa chalani i niektoré baby počlnkovali. Prvý deň tohoto pobytu ukončili 
slávnostnou opekačkou, ktorá trvala do jednej hodiny nad ránom. Na druhý deň 
rozospatí žiaci ledva prešli úseky ich túr. Pred večerom odcestovali vlakom 
domov. 
 
V nedeľu 20.júna prijali Silvia Petrášová a Petra Humajová sviatosť birmovania 
z rúk otca biskupa Rudolfa Baláža. Silvia mala hostinu v Rybárskej bašte pri 
Martine, Petra doma. 
 
21.júna odišiel Jozef Humaj na dvojtýždňový liečebný pobyt do luxusnej chaty 
NCHZ v Chvojnici. Martinka Humajová bola na svojom prvom školskom výlete. 
Vlakom, ktorý vybavil Milan Petráš, sa prváci s pani učiteľkami a pátrami Jánom 
a Vojtechom odviezli do Hornej Štubne. Veľmi sa im páčili najmä tunely. Pohrali 
sa na lúke a vlakom sa vrátili domov. 
 
26.júna o pol siedmej večer začala v Športovej hale v Prievidzi Letná párty, na 
ktorej sa zúčastnila aj Petra Humajová, Mária Boboková ( mladšia ) a Mária 
Boboková ( staršia ). Vystupovali na nej košická skupina D-Night a české skupiny 
Zoombie a Lunetic. Po programe sa v posedení u rodiny Humajovej a Petrášovej 
uskutočnila opekačka. 
 
29.júna sa už ako tradične na dvore u rodiny Petrášovej a Humajovej zišla celá 
rozvetvená rodina. Spoločne sme oslávili sviatok Petra - Pavla a Petry. Na večeru 
sa podával špeciálny guláš Petra Petráša ( mladšieho ). 
 
30.júna bol ten školákmi dlho očakávaný deň. Po príhovore pani riaditeľky 
a rozdaní vysvedčení a odmien sa začali letné prázdniny. 
 
Od 23. do 26.júna opravoval Peter Petráš (starší) s pomocníkmi zokeľ u Vladimíra 
Mečiara. S výsledkami práce sú domáci veľmi spokojní. 

Petra Humajová 
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Kedy a prečo Ste odišli do Ameriky? 
Do Ameriky som odišiel v roku 1948. 
Vracal som sa vlastne domov, pretože 
som sa tam narodil.  
 
Bolo Vám tam smutno za rodinou, 
kamarátmi? 
Áno, veľmi. 
 
Akú prácu Ste si našli? 
Pracoval som u stolára, u pekára, aj u 
výrobcu klavírov. 
 
Kde Ste sa zoznámili s pani 
manželkou? 
Zoznámili sme sa v Chicagu. 

 
Bola to láska na prvý pohľad? 
(Úsmev oboch manželov) Áno. 
 
Stretávate sa v Amerike aj s inými 
Slovákmi? 
Áno. Stretávame sa každý týždeň 
v slovenskom klube. 
V čom sa asi najviac odlišuje život 
v Amerike a na Slovensku? 
Niektorí ľudia sú ako v klietke. 
Nevidia viac, len čo je v nej.  
 
Nahnevali Vás niekedy Vaše deti? 
Áno. A koľko krát. 
 

A čo Vaše vnúčatká? Chodievate s 
nimi na prechádzky? 
Aj tie ma často hnevajú. Na 
prechádzky s nimi chodím. 
 
Rád tancujete? Aj pani manželka? 
Mňa už bolia nohy, ale manželka 
tancuje veľmi rada. 
 
Zanôtite si niekedy slovenské ľudové 
piesne? 
Áno, dosť často, aj na rôznych 
oslavách. 
 
Máte nejakú najobľúbenejšiu? 
Mne sa páčia všetky. 
 

Aký bol náš starký, keď ste sa spolu 
hrávali? 
Bol najstarší a u všetkých chlapcov 
obľúbený. 
 
Čo sa Vám najviac páčilo pri 
tohtoročnej návšteve Slovenska? 
Asi to, že úroveň Slovenska od 
poslednej návštevy stúpla. 
 
Môžeme Vám občas napísať? Po 
slovensky, či po anglicky? 
Áno. Po anglicky. 
 
Za rozhovor ďakuje Petra Humajová
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ROZHOVOR ZAVÁŇAJÚCI DIAĽKOU 
Prednedávnom navštívil Slovensko Emil Mendel s manželkou 

z Ameriky. Nášmu "spravodajskému mikrofónu" sa nevyhol ani on. 



 

MÁRIA SA STRETÁVA V NEBI S JEŽIŠOM 
 

Máriina láska k synovi rástla aj v dňoch po nanebovstúpení. Rástla neustále, 
hoci každý deň ako by bola dosiahla najvyšší možný stupeň. A láska zas 
rozpaľovala túžbu po spojení so synom. Mária, ktorá kedysi tak ako nikto túžila, 
aby Vykupiteľ zostúpil na zem, túžila teraz väčšmi, ako by mohol túžiť 
ktorýkoľvek iný človek, aby mohla vystúpiť do neba k Ježišovi. A ako kedysi sa 
dotkla jej túžba Syna Božieho a privolala ho na zem, tak spôsobila aj teraz tá 

jej túžba, že Ježiš sa chystal vziať svoju matku k sebe do neba. 
A keďže sa bol kedysi ako syn človeka spojil so svojou 
matkou a telesne prebýval v nej, tak aj jeho matka nemala 
čakať na telesné vzkriesenie ako iní ľudia až do súdneho 

dňa, ale hneď po zosnutí mala byť vzatá s telom i s 
dušou do neba. Matka a syn sa mali spojiť ako 

ozajstní ľudia aj v sláve, ako sa boli spojili 
v utrpení. Len toto mohlo byť dokonalým 
splnením túžby, ktorá horela a horela v Máriinej 
duši. Podľa cirkevného podania bola Mária hneď 
po svojej smrti zavedená domov a s osláveným 
telom vzatá do neba. 

    Ako narodenie Márie, milosti plnej, ožiarilo 
svet prvým jasom vykúpenia, tak zhasol s jej smrťou 

aj posledný odblesk pozemského života Ježišovho. 
Ľuďom, ktorí nasledovali Ježiša za jeho pozemského života a boli svedkami jeho 
zmŕtvychvstania i nanebovstúpenia, nastalo úplné odlúčenie od Ježiša až tým 
dňom, keď aj jeho matka opustila svet. 

    Aký to bol pre Máriu výbuch radosti, jasotu a blaženosti, keď znovu uvidela 
v nebi Ježiša, keď sa stretla s ním nielen ako duchovná duša, ale v oslávenom tele, 
vznášajúc sa k nemu a žiariac sťa slnko v jase milosti! 

    Teraz, v nebi, vliala sa láska jej srdca do lásky srdca Ježišovho. More lásky 
do nekonečnosti morí lásky a v tejto láske sa spojila jej i synova láska k ľuďom, 
za ktorých Ježiš toľko trpel na zemi a ona toľko bola trpezlivo zniesla Ježišovi 
k vôli. 

    Teraz jej mohol všetko zjaviť a takto ju odmeniť za jej veriace 
spolumlčanie. Teraz jej mohol dať nazrieť do tajomstva kráľovstva, do tajnos-
tného života Cirkvi. Teraz mala so svojou materinskou láskou k nemu a k všetkým 
ľuďom, ktorých vykúpil, najbližšie stáť pri jeho tróne ako najbližšie stála aj na 
zemi za jeho obetnej smrti pod krížom. Ako tam spolu trpela nakoľko stvorený 
človek vôbec mohol mať účasť so Synom Božím na obetnej smrti Syna Božieho, 
práve tak mala mať aj teraz pri rozdeľovaní milostí dietkam božím na zemi toľko 
materinského a rozhodujúceho práva, koľko len mohlo byť udelené stvorenému 
človekovi. Materstvo, ktoré jej  Ježiš odovzdal z kríža, bolo teraz korunované a 
zavŕšené. 
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ROMULOV PRÍBEH 
 
Bol raz jeden dobrý človek, ktorý sa volal Romulo a žil v jednej dedinke na brehu 
rieky Tiber. Jedného rána v jeseni Romulo zbadal, že voda z rieky sa dostala až 
k dverám jeho domu. Už dlhý čas veľa pršalo a Tiber bol plný kalnej vody, ktorá 
ohrozovala dedinu. 
    Správy v rádiu ho naľakali:  
"Všetci, čo bývajú v blízkosti Tiberu, musia zanechať svoje príbytky. Blíži sa 
veľká vlna. Rieka sa vyleje zo svojho koryta." 
    Romulo bol veľmi zbožný a mal veľkú dôveru v Pána. Kľakol si teda a začal sa 
modliť. 
    "Pane, zachráň ma!" 
    V tej chvíli začul hlas prichádzajúci zhora. 
    "Nemaj strach, Romulo! Ja na teba myslím!" - bol to hlas Pána. 
    Romulo, celý natešený, vstal a začal robiť bežné denné práce, ako by sa nič 
nedialo. O jedenástej mu už voda siahala po ramená a Romulo sa musel uchýliť na 
prvé poschodie. Okolo plával čln s hasičmi. Jeden z nich ho zbadal a zakričal: 
    "Rýchlo, poďte s nami! Je nebezpečné zostávať tu dlhšie!" 

    "Nie. Ja mám vyššie poistenie!" 
odpovedal Romulo, ukážuc na nebo. 

    O tretej poobede už voda zaplavila aj jeho 
posteľ a Romulo musel utiecť na podkrovie. 

Povedľa plávala loďka civilnej ochrany 
a ktosi naňho kričal: 

    

"Poďte rýchlo preč! Voda ešte bude stúpať!" 
    Romulo tvrdošijne odmietal. 
    "Ja mám môjho ochrancu!" odpovedal. 
    O štvrť na šesť bola voda vyššie ako odkvapy a Romulo vyliezol na strechu. 
Okolo plával gumený čln Červeného kríža, ktorý hľadal posledných 
stroskotancov. Zbytočne sa snažili odniesť preč Romula. Ten sa držal komína ako 
medveď stromu.  
    "Nepotrebujem to. Mňa zachraňuje niekto iný!" 
    Voda stále stúpala a o desať minút šesť sa Romulo utopil. 
    Akonáhle sa Romulo dostal do Neba, bol z toho všetkého celý rozladený. 
Predstúpil pred Pána a protestoval: 
    "Hovoril si, že na mňa budeš myslieť? No a teraz pozri, som pekne mŕtvy!" 
    Pán sa naňho pozrel pohľadom plným dobroty. 
    "Ale ja som na teba myslel, Romulo. Tri loďky som ti poslal!" 
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MINI - ANKETA  

 

Čo sa vám najviac páči na lete? 
 
PETRA HUMAJOVÁ: Hlavne prázdniny, ale aj výlety a teplo (kým je znesiteľné). 
MAŤKA HUMAJOVÁ: Všetko. 
JOZEF HUMAJ: Že nie je zima a dozrieva ovocie. 
FILKA PETRÁŠOVÁ: Všetko, čo je  pekné. 
PETER PETRÁŠ (starší): Slnko. 
LACO MEČIAR: Že sa môžem kúpať v priehrade. 
EVKA BODICKÁ: Výlety a kúpanie. 
VLADIMÍR ME ČIAR: Že sú dlhé prázdniny. 
HELA MEČIAROVÁ: Keď je pekne. 
MARTIN HUMAJ: Že sa môžem kúpať v bazéne. 
EVA HUMAJOVÁ: Že ideme na výlet a sme všetci spolu. 
VLADO MRKVICA: Teplo. 

                                               Martinka Humajová 
 

Príjemnú zábavu pri kúpaní  
 

Aj vy patríte ku skúseným plavcom? Potom bezpodmienečne musíte 
dodržiavať niekoľko múdrych pravidiel ( a dbať o to ), aby tak robili aj vaši 
priatelia. Patrí medzi ne napríklad to, že nejdeme do vody hneď, keď sme sa 
najedli. Kto o to nedbá, riskuje zažívací šok a môže sa utopiť. Platí zlaté pravidlo: 
Po jedle sa nesmie skákať do vody, kým neprejdú najmenej tri hodiny. No pozor: 
Ani tento čas nestačí, ak bolo jedlo priveľmi ťažké. V tabuľke nájdete priemerný 
čas trávenia rozličných potravín. Teda dobré trávenie a veľa zábavy pri kúpaní! 
60 min. - ryba 
90 min. - špargle, mlieko, hríby, špenát 
1 hod. 45 min. - kapusta 
2 hod. - čerešne, slivky, jablká, banány, hrozno 
3 hod. - melóny, jahody, figy 
3 hod. 30 min. - pečené, teľacie, jahňacie mäso 
4 hod. - karotka, hovädzie mäso, hus, kačica 
4 hod. 30 min. - moriak, kel 
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MAŇA ANKETA  
2. ročník 

Ako vlastne vznikla Maňa anketa? Myšlienka na ňu pochytila minulý rok Petru 
Humajovú. Myslela si, že by bolo dobré urobiť malý prieskum a zistiť 
najobľúbenejší film (seriál), pesničku, herca, herečku, speváka, speváčku 
a skupinu. Hlasovacie lístky sa len tak sypali a Petra si pomyslela, že hlasujúci by 
mali byť odmenení za ich ochotu. Najprv mal byť tým odmeneným len jeden 
človek, potom traja a nakoniec ich bolo dvadsaťpäť. A keďže sa anketa stretla 
s veľkým ohlasom, rozhodli sme sa, že ju usporiadame i tento rok. 

    Od 24.júna do 18.júla prebiehalo hlasovanie do 2.ročníka. Čitatelia Mane 
mohli hlasovať prostredníctvom redakčnej rady, Evky Humajovej a Marienky 
Mečiarovej. Hlasovania sa zúčastnilo 60 ľudí z rodiny, zo školy, z kojeneckého 
oddelenia v nemocnici Bojnice i priatelia Marienky Mečiarovej. Každý 
z hlasujúcich dostal žrebovací lístok za účasť. Väčšiu šancu vyhrať mali tí, ktorí 
hlasovali za prvé miesto. Viac možností na výhru mali aj naši sponzori, ktorí boli 
tento rok mimoriadne štedrí. Ich sponzorskými darmi neboli len finančné 
príspevky, ale aj jednotlivé ceny. Žrebovacím lístkom naviac boli odmenené aj 
Evka Humajová a Marienka Mečiarová, ktoré i napriek tomu, že nepatria do 
redakčnej rady, zbierali hlasovacie lístky. 
     
NAJLEPŠÍ FILM (SERIÁL)  
1. ESMERALDA ( 11 hlasov) 

Žrebovací lístok navyše dostali: Stanislav Mečiar, Lýdia Mečiarová, Alojz 
Mečiar, Antónia Šovčíková, Ľudmila Zimányiová, Marta Mrázová, Zdena 
Hudecová, Anna Mečiarová (Necpaly), Adriana Melichová, Martina Humajová, 
Božena Humajová 
2. JÁNOŠÍK (4 hlasy) 
3. GRÓF MONTE CHRISTO, ARMAGEDDON, TITANIC (3 hlasy) 
 
NAJLEPŠIA PESNIČKA  
1. CHTĚL BYCH TĚ LÍBAT (3 hlasy) 
Žrebovací lístok navyše dostali: Peter Chudý (ml.), Alexander Bohó (ml.), Petra 
Humajová 
2. HAW MUCH IS THE FISH, LIVIN LA VIDA LOCA, LAPALOMA (2 

hlasy) 
3. VŠETKY OSTATNÉ PIESNE (1 hlas) 
 
NAJLEPŠÍ HEREC  
1. MICHAL DOČOLOMANSKÝ (7 hlasov) 
Žrebovací lístok navyše dostali: Monika Chudá, Gejza Mičky, Kamil Petráš, 
Helena Kutišová, Zdena Hudecová, Eva Bodická, Jozef Humaj 
2. JOZEF KRÓNER (6 hlasov) 
3. JÚLIUS PÁNTIK, TOM CRUISE, BRUCE WILLIS, PATRICK 

SCHWAYZE (3 hlasy) 
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NAJLEPŠIA HEREČKA  
1. ZDENA STUDENKOVÁ  (9 hlasov) 
Žrebovací lístok navyše dostali: Mária Juríková, Eva Bodická, Anna Mečiarová 
(Necpaly), Adriana Melichová, Peter Chudý (st.), Lýdia Mečiarová, Gejza Mičky, 
Milan Petráš, Anton Mečiar 
2. SANDRA BULLOCK  (6 hlasov) 
3. JANE SEYMOUR, MAGDALÉNA VÁŠARYOVÁ  ( 4 hlasy) 
 
NAJLEPŠÍ SPEVÁK  
1. ROBO KAZÍK  (10 hlasov) 
Žrebovací lístok navyše dostali: Mária Juríková, Helena Kutišová, Štefan Páleš, 
Helena Mečiarová, Lýdia Mečiarová, Milan Petráš, Alojz Mečiar, Kamil Petráš, 
Martina Humajová, Jozef Humaj  
2. JOŽO RÁŽ ( 7 hlasov) 
3. RICKY MARTIN ( 5 hlasov) 
 
NAJLEPŠIA SPEVÁČKA  
1. BARBARA HAŠČÁKOVÁ  ( 9 hlasov) 
Žrebovací lístok navyše dostali: Petra Humajová, Gejza Mičky, Monika Chudá, 
Peter Chudý (st.), Peter Kutiš (ml.), Eva Humajová, Jozef Humaj, Peter Petráš 
(st.), Božena Humajová 
2. LUCIE BÍLÁ  (7 hlasov) 
3. MARCELA LEIFEROVÁ  ( 4 hlasy) 
 
NAJLEPŠIA SKUPINA  
1. NECPALANKA  (19 hlasov) 
Žrebovací lístok navyše dostali: Peter Petráš (st.), Filoména Petrášová, Mária 
Mečiarová, Eva Humajová, Anna Mečiarová (Necpaly), Anna Mečiarová 
(Žabník), Antónia Šovčíková, Zdena Mičkyová, Božena Humajová, Silvia 
Petrášová, Helena Mečiarová, Peter Petráš (ml.), Jozef Mečiar, Stanislav Mečiar, 
Lýdia Mečiarová, Milan Petráš, Alojz Mečiar, Kamil Petráš, Vladimír Mečiar 
2. ELÁN  (9 hlasov) 
3. LUNETIC  ( 7 hlasov) 
 
Naši sponzori: Peter Petráš (ml.), Veronika Petrášová, Evka Humajová, Martinka 
Humajová, Filka Petrášová, Jozef Humaj, Erika Petrášová, Marienka Mečiarová, 
Martin Humaj 
 
Žrebovanie sa uskutočnilo 25.júla na dvore Alojza Mečiara za účasti štátneho 
notára Petra Petráša ml., opozičného diváka Petra Petráša st., pisateľky Filky 
Petrášovej, uvádzateľky Silvie Petrášovej, žrebovacej agentky Petry Humajovej a 
porotu tvorili nezávislí pozorovatelia Martin a Martina Humajovci. 
Všetkým tým, ktorí nám pomohli, patrí naša srdečná vďaka! 

Redakcia 
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Výhercovia cien: 
1. kazeta Necpalanky - Anna Mečiarová (Necpaly) 
2. bonboniéra Bolero - Andrea Vaňová 
3. mliečno - smotanová čokoláda Figaro - Peter Petráš ml. 
4. pohľadnica z rímskokatolíckeho kostola v Kanade - Eva Humajová 
5. slané kukuričné chrumky - Helena Kutišová 
6. voskové pastelky - Eva Humajová 
7. polomáčané sušienky Obdĺžničky - Lenka Petrášová 
8. sladké kukuričné chrumky - Vladimír Mečiar 
9. skladačka Sporko - Mária Juríková 
10. mentolové dražé - Mária Mečiarová 
11. Léda - ovocné karamely ( banánové) - Peter Chudý ml. 
12. Léda - ovocné karamely ( ananásové) - Veronika Petrášová 
13. Siesta - lieskovooriešková - Jozef Humaj 
14. Siesta - mliečna - Ľudmila Zimányiová 
15. Pelendrek - Helena Kutišová 
16. Pelendrek - Anna Mečiarová ( Necpaly ) 
17. Klokanky - Alojz Mečiar 
18. Fit - ovocná tyčinka - Erika Petrášová 
19. Vesna - oblátkové rezy - Jana Petrášová  
20. Lízatko - cumlík - Katarína Zábojníková 
21. malinová miničokoládka  Figaro - Peter Kutiš ml. 
22. švajčiarsky odznak - Alexandra Koledová 
23. lízatko - Milan Petráš 
24. granátky - Mária Mečiarová 
25. vanilínový cukor - Marta Mrázová 
26. vanilínový cukor - Martina Humajová 
27. šumienka kiwi - Peter Chudý ml. 
28. šumienka citrón - Peter Kutiš ml. 
29. šumienka mandarínka - Zdenka Hudecová 
30. šumienka grapefruit - Lýdia Mečiarová 
31. stužovač šľahačky - Monika Chudá 
32. stužovač šľahačky - Alojz Mečiar 
33. mušle - Alojz Mečiar 
34. nálepky zvierat - Anna Mečiarová (Žabník) 
35. nálepky káčera Donalda - Adriana Melichová 
36. dva cukríky - Elena Mečiarová 
37. makovica s makom - Stanislav Mečiar 
38. katalóg Lego - Gejza Mičky 
39. pohľadnica - Filoména Petrášová 
40. staré mince - Helena Kutišová 
41. guma - Magdaléna Macáková 
42. známky do zbierky - Stanislav Mečiar 
43. jeden cukrík - Alžbeta Karpišová 
44. ryolit z kamenného mora vo Vyhniach - Kamil Petráš 
45. háčkovaná dečka pod štamperlík - Elena Mečiarová 
46. sójové rezy - Jozef Humaj   
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ZA HRSZA HRSZA HRSZA HRSŤ VTIPOV VTIPOV VTIPOV VTIPOV    
 

Správa z novín: 
,, Vedcom sa úspešne podarilo skrížiť poštového holuba s ďatľom. Nový vták je 
veľmi zdvorilý: skôr, než doručí list, zaklope.“ 

����� 

,,Ďoďko, od toho leva už aj preč!“ 
,,Neboj sa mami, ja mu nič nespravím.“ 

������ 

,,Ha, ja viem, prečo má teta Elvína veľké bruško. Čaká dieťatko.“ 
,,Pch, ja viem, prečo má veľké brucho pán farár. Čaká pána kaplána.“ 

����� 

Rodina pána Dýchavicu tlačí pokazené auto do dediny. Oproti ide ženička, a tak 
sa jej prihovoria: ,,Teta, nenájde sa u vás v dedine nejaký automechanik?“  
,,Určite nie, synáčik. My sme tu všetci katolíci.“ 

����� 

,,Synku, pán učiteľ ešte nezbadal, že ti robím domáce úlohy?“ 
,,Nie, ale minule povedal, že som zo dňa na deň sprostejší.“ 

����� 

,,Mamááá, horííí lampa!“ 
,,Nehovorí sa horí lampa. Hovorí sa predsa svieti lampa.“ 
,,Mamííí, aj záclony svietia!“ 

����� 

"Pán Dracula, chcel by som kúpiť váš hrad, ale vraj tu straší.“ 
"Ha, ha, bývam tu už štyristo rokov, ale o niečom takom som veru nepočul.“ 

����� 

"Čo ste dnes robili v škole?“ 
"Strúhali sme drevené želiezka z plastu a guľaté kocky.“ 
 
�������������������������������������������������������������� 
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

"Ja vám hovorím, uviažte si toho psa!" 
"Ale veď on nehryzie!" 
"Hryzie - nehryzie, keď skočím do vody, hneď 
ma ... ( dokončenie vtipu v tajničke) 
 

1. Rybie vajíčko 
2. 1.jún je Deň... 
3. Má meniny 24.12. 
4. Ročné obdobie 
5. Dopravný prostriedok 
6. Ktorý chemický prvok má značku Cl? 
7. Horná končatina 
8. Druh papagája 
9. Nos psa 
10. Velikán 
11. Jeden riadok z básne 
12. Značka prášku na pranie 
13. Zviera s hrbom 

Petra Humajová 



TAJNIČKA 
V živote nikdy neplač, aj keď máš v srdci žiaľ, veď slzy nenavrátia to, …(tajnička) 

Po vypísaní tajničky vypíšte písmená z buniek označených číslami do pripravenej tabuľky. 
1. Nebo - prajem 
2. Priama čiara - drevená doska 
3. Liter po česky - ukazovacie zámeno - tohto roku (skr.) - kyslík (chem. 

značka) 
4. To, čo robí kúzelník - opak dobra - televízia (skr.) 
5. Zviera, z ktorého máme bravčové mäso - draslík (chem. značka) - nehovoria 

pravdu 
6. Upraviť motykou - prvý mesiac roka 
7. Jasne svietila - potreba na písanie 
8. Ľakajme - veľké zviera s chobotom 
9. Herecká úloha - kultúrny dom (skr.) - nočný dravec 
10. Znížený tón G - nariekal - zinok (chem. značka) 
11. Eduard inak - schránka mäkkýšov - ukazovacie zámeno žen. rodu 
12. A iné (skr.) - Kristína inak - na iné miesto 
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1. 2

2. 4

3. 3 5

4. 1

5.
6. 7

7.
8. 6

9. 8 9

10. 10

11. 12

12. 11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Silvia Petrášová
 

ZAUJÍMAVOSTI Z HISTÓRIE 
 
    Skladateľ Johann Sebastian Bach sa dva razy oženil a mal dvadsať detí, ale iba 
deväť z nich sa dožilo zrelého veku. Všetky deti dostali hudobné vzdelanie. Bach 
sa hrdil tým, že môže so svojou rodinou založiť vokálny a inštrumentálny súbor. 
 
Pruský panovník Friedrich Veľký bol vždy najtvrdší sám voči sebe. Ako starec 
cestovával v kočiari mimoriadne pomaly, aby nevyčerpal starších vojakov, ktorí 
tvorili jeho osobnú stráž. Jeho poslednými slovami bol pokyn sluhovi, aby cez 
jedného z jeho psov, ktorý sa triasol od zimy, prehodil prikrývku. 
 



 

Z TVORBY MILANA RÚFUSA 

VÝROKY 
 
Veľa malých ľudí na mnohých malých miestach, ktorí robia  veľa malých vecí, 
premení vzhľad zeme.                                                                        (z Afriky) 
 

Je lepšie zapáliť malé svetielko ako nadávať na tmu.             (čínske príslovie) 
 

Nezačínaj deň pitím octu.                                                    (malajské príslovie) 
 

Ak nesieš v srdci zelenú ratolesť, sadne si na ňu spievajúci vták. 
                                                                                                  (čínske príslovie) 
Daj svoju tvár slnku a tiene zostanú za tebou.                         (thajské príslovie) 
 

Víťaz má veľa priateľov, porazený má verných priateľov. 
                                                                                           (mongolské príslovie) 
Múdrosť života spočíva v tom, aby sme vylúčili veci nepodstatné. 
                                                                                                   (čínske príslovie) 
 

Pravda má len jednu tvár, ale veľa masiek.                           (japonské príslovie) 
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MLADUČKÝ LES 
 
Zelená žije, 
Je to živý tvor. 
Tvor, ako starne, potichu sa mení. 
 
Mladučká zeleň mladých jarných 
hôr. 
Čistá a svetlá. 
Jak riečka pri prameni. 
 
Takúto riečku deti vytušia. 
Ako rybky k nej tiahnu proti prúdu. 
Zverujú seba do jej náručia. 
Takto sa vkladá peniažtek osudu. 
 
Potom im hory splynú s oblohou 
a nebo sa v nich potichúčky koná. 
Sú v Tom. 
A nevrátia sa von z toho  
do večerného zvona. 
 

ZAJAČKY V TRÁVE 
 
Bežiačky i ležiačky 
žijú v tráve zajačky.  
Ležiačky i bežiačky 
žijú v tráve deti. 
 
Hore tvárou na lúke 
dívajú sa na mráčky: 
či to chmára putuje, 
či k nej slnko letí. 
 
Až  im dníček nestačí -  
žnú ho plnou hrsťou. 
Srdce ako zajačik 
s teplou mäkkou srsťou. 
Srdce, ktoré najradšej 
hladí Matka svätých. 
 
Bežiačky i ležiačky 
žijú v tráve zajačky. 
Ležiačky i bežiačky 
žijú v tráve deti. 
 



V I E Š  ČO C H CE Š ?  
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1. Telefonuješ a štyrikrát vás 
prerušia: 

a) už viac nevoláš 
b) ešte raz sa o to pokúsiš 
c) voláš opäť, a to až dovtedy, kým 

neukončíš rozhovor  
2. Ktorá z týchto hier ťa najviac 

pri ťahuje? 
a) puzzle 
b) lego 
c) malý chemik 
3. Rozprávaš sa so svojím 

kamarátom: 
a) uveríš ľahko tomu, čo hovorí 
b) rozlišuješ medzi tým ,čo je v jeho 

reči pravda, od toho, čo ťa 
nepresvedčilo 

c) chceš mať vždy pravdu ty 
4. Praktizuješ nejaký šport, a preto 

trénuješ: 
a) každý deň 
b) niekoľkokrát do týždňa 
c) niekedy 
5. Riešiš zložitý príklad z 

matematiky, na  konci zistíš, že 
výsledok máš chybný: 

b) skontroluješ všetko od začiatku 
c) riešiš ho od začiatku 
d) necháš ho tak a ideš na ďalší 
6. Dostal si defekt na bicykli: 
a) požiadaš niekoho, aby ti ho pomohol 

opraviť 
b) opravíš ho sám 
c) odnesieš dušu k opravárovi 
7. V kine ide film, ktorý by si rád 

videl: 
a) ideš naň, ale pred pokladňou je rad, 

tak sa rozhodneš ísť iný deň 
b) ideš k pokladni s dostatočným 

predstihom 
c) objednáš si miesto v rade 
8. Potrebuješ peniaze, aby si si kúpil 

novú hru na počítač: 
a) pýtaš si ich doma 
b) ušetríš na peniazoch, ktoré ti dala 

babka na Vianoce 
c) snažíš sa urobiť nejaké práce, aby si 

si niečo zarobil 

Od 5 do 8 bodov: 
Riešenie, ktoré je ľahšie a menej namáhavé, je ti vždy príjemnejšie. Možno je to preto, 
že si hanblivý, alebo že nemáš trpezlivosť. Obidve veci však môžu stáť spolu pri sebe 
a nevylučovať sa navzájom. Preto by si sa mal snažiť premôcť svoju hanblivosť, 
formujúc si svoje osobné názory a chute a nebáť sa predniesť ich aj ostatným, pretože 
nikde nie je napísané, že iní majú vždy pravdu. 
Od 9 do 15 bodov: 
Máš už vypestovanú určitú svoju osobnosť, ale zároveň ešte robíš aj kompromisy, len 
aby si neprišiel o svoj pokoj. Musíš si tiež vytvárať vlastné názory, aby si nebol stále 
ovládaný tým, čo ti hovoria iní. 
Od 16 do 20 bodov: 
Máš výraznú osobnosť, ktorá vie, čo chce, ale zároveň si vieš uvedomiť okamih, kedy 
ubrať trochu z plynu, aby si nebol nepríjemný pre druhých. Si stálym a rozhodným 
typom, ale niekedy aj pohodlným, ale bez toho, aby si zľavil zo svojich zásad. Pozor 
však, aby sa ti to nestalo zásadou života, pretože niekedy musíš veriť svojim ideálom 
až do konca. 
Viac ako 20 bodov: 
Kompromis pre teba neexistuje ani ako slovo zo slovníka. To čo chceš dosiahnuť, sa 
snažíš získať za každú cenu. To nemusí byť zlé, iba že by ti to mohlo spôsobovať 
ťažkosti s tvojimi kamarátmi, ktorí ťa môžu považovať za človeka, s ktorým sa nedá 
dohodnúť. Nepoľavovať pri obrane veľkých životných ideálov je dobrou vecou, ale to 
sa stáva len občas, preto je dobré počúvať tiež dôvody ostatných, v ktorých sa vždy 
skrýva aj kúsok pravdy. 
 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
a) 0 3 1 3 2 2 1 0 
b) 1 2 2 2 3 3 2 2 
c) 3 1 3 1 0 1 3 3 

 



FUTBAL V TÁBORE 
 
V pondelok (12.7.) o 15.00 hod. sa začal hrať futbal. Boli sme rozdelení do 
družstiev. Z každého mesta na dve družstvá. Prievidzu reprezentoval BANÍK 
PRIEVIDZA a PRIEVIDZA B. Hrali sme 6 zápasov. 
 
BANÍK PRIEVIDZA   2 : 8  NITRA A 
PRIEVIDZA B  3 : 2  NITRA B  
NITRA A  3 : 2  PRIEVIDZA B  
FC SV. JUR  2 : 3  1FC DOLNÉ DUBY 
1FC DOLNÉ DUBY  4 : 2  PRIEVIDZA B  
BANÍ K PRIEVIDZA  5 : 1 FC SV. JUR 
 
TABUĽKA: 
1. NITRA A 15b 
2.1FC DOLNÉ DUBY 13b 
3. FC SV. JUR 10b 
4. NITRA B 9b 
5. PRIEVIDZA B 8b 
6. BANÍK PRIEVIDZA 1b 
 

LETNÁ TURISTIKA 
 
Vrch Magura 
 
Miništranti z piaristického kostola boli skúšiť šťastie vystúpiť na Maguru. 
Vyštartovali už dosť neskoro, preto nevystúpili až na vrchol. Bolo im však dobre 
a za pomoci pátra Jána Hríba si opekali a hrali volejbal. 
 
Malé Karpaty 
 
Za týždeň v tábore sme vystúpili na: Ostrý vrch(767 m), Záruby, Čertová žľaza, 
Vysoká, Hrad Ostrý kameň, Špačince, Špačinský hrad a dobre sme si poobzerali 
Chránenú krajinnú oblasť Malé Karpaty. 

Martin Humaj 
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Deväť z desiatich detí má najradšej 
koláče od starej mamy 

Chcete aj vy svojim 
deťom ponúka ť 

takéto 
dobroty?  

 
 

Recepty a dobré rady na pečenie 
pre celú rodinu vám poradí 

Filka Petrášová 
Veľkonecpalská 117 

PRIEVIDZA 

KOLÁČE OD STAREJ MAMY 
ODPORÚČA SLOVENSKÁ 

KOMORA VNÚČAT 


