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NOVINKY Z RODINKY 
 

27. decembra 2000 sa znova zišla početná rodina, aby spolu oslávili 
meniny Filky Petrášovej. Aj keď sa hostia dobre bavili, najväčšia „show“ 
nastala pri ich odchode. Silviu Petrášovú totiž pri pohľade na také 
množstvo topánok napadlo, že by ich mohla povymieňať. A tak si 
„nešťastní“ hostia museli pri svojom odchode hľadať topánky po celej 
chodbe... 

 

Ďalšia rodinná oslava sa uskutočnila len o deň neskôr. 28.decembra 
oslávila svoje „päťdesiatiny“ Lydka Mečiarová. Početná rodina sa tentoraz 
zišla v novom kultúrnom dome v Kanianke. Po vynikajúcom obede si 
všetci dobre zatancovali. Ako inak - hrala skupina Necpalanka. 

 

Vianočné prázdniny sa niesli v znamení osláv. Ďalšou bola 70 rokov 
Boženky Humajovej z Nedožier – Brezian, ktorá sa uskutočnila 6. januára 
2001. Zišla sa na nej  celá rodina z Prievidze, Rimavskej Soboty či 
Trenčína. Vyvrcholením oslavy bol krátky program, ktorý si pripravili 
vnúčatá. Okrem spevu a recitovania tu odznela aj hra na klavír a tenor.  

 

16. januára tohto roku sme znova nahrávali rozhovor do Slovenského 
rozhlasu. Pána redaktora Milana Terchu totiž zaujal článok vo vianočnom 
čísle Mane – Rodinný výlet 2000 a chcel sa o tejto nezvyčajnej rodinnej 
akcii dozvedieť niečo viac. V rozhovore, ktorý odznel v rádiu 3. februára, 
však už nebolo počuť len hlasy redaktorov Mane. O rodinných výletoch 
veľa prezradil aj ich organizátor Peter Petráš mladší. 

 

V januári získali novovystavané byty na sídlisku v Necpaloch Rasťo 
a Danka Petrášovci, Vierka a Jozef Šmidovci a Marcelka a Mirko Pavecovci. 

  
Tento rok už znovu začala vyčíňať chrípka. A keďže žiakov v triedach 

bolo čoraz menej, 23. januára sa začali chrípkové prázdniny ( no 
v niektorých školách začali skôr alebo neskôr). Pôvodne mali tieto 
prázdniny trvať len do 29.januára. Na veľkú radosť žiakov sa však 
predĺžili až do 5.februára. 

 

V sobotu, 10. februára, sa uskutočnil 1. farský ples nazvaný Ples ľudí 
dobrej vôle. Naša rodina bola na ňom bohato zastúpená: Filka a Peter 
Petrášovci, Zdenka a Gejzko Mičkyovci, Janka a Erika, Lucka a Lenka 
Petrášové. Lenka so svojím priateľom Roderikom Weisabellom otvorili 
prvé tanečné kolo. Hostia sa dobre bavili – určite aj vďaka hudobnej 
skupine Necpalanka. 
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Prednedávnom sme zistili, že prvé číslo časopisu Maňa nevyšlo 
17. februára, ale už 14. februára 1997. A tak sme tento rok oslavovali svoje 
štvrté narodeniny na Valentína! 

 

15. februára bola v PZŠ a Gymnáziu Fr. Hanáka v Prievidzi slávnostne 
otvorená výstava fotiek pátra Jána Lichtnera „AKO TO VIDÍ 
SLNIEČKO“. 21. februára navštívila túto výstavu aj rodina Humajová 
a naozaj tu bolo čo obdivovať. Výstava sa skončila 23. februára. 

 

23. februára sa gymnazisti z Prievidze zúčastnili výchovného koncertu 
Štúrovci. V podaní hercov z Bratislavy odzneli najslávnejšie diela 
štúrovcov. Ich prejav všetkých veľmi zaujal a študenti ich odmenili dlhým 
potleskom. 

 

24. februára mala PZŠ a Gymnázium Fr. Hanáka v Prievidzi už svoj tretí 
ples. Zúčastnili sa na ňom aj Evka a Jozef Humajovci. Podľa ich slov bolo 
aj jedlo vynikajúce.  O program sa postaral Tanečný klub Viery 
Nedeliakovej a do tanca hrala skupina Flegma. 

 

Tri týždne po chrípkových prázdninách si žiaci znova oddýchli od školy. 
26. februára totiž začali jarné prázdniny a trvali presne týždeň. 

 

27. februára sa Evka, Jozef  a Petra Humajovci, Erika a Janka Petrášová 
zúčastnili na Pochovávaní basy s Necpalankou v KD Necpaly. 
Občerstvenie zabezpečil Peter Petráš ml. a o jeho predaj sa starala 
Veronika Petrášová. O polnoci bolo však už zábave koniec. Začal sa pôst. 

 

5. marca začala Evka Humajová pracovať na novorodeneckom oddelení 
v Nemocnici Bojnice. Dúfame, že sa jej tam bude páčiť. 

 

Dňa 8. marca sa Martin Humaj so svojou triedou 6.A zúčastnil exkurzie. 
A aká bola trasa? Planetárium v Žiari nad Hronom, Poľovnícky zámok 
a Nový zámok v Banskej Štiavnici. 

 

Vo štvrtok 15. marca hrali sestry Petra a Martina Humajové na Koncerte 
komornej hry štvorručky Holka Modrooká a Anduličko moje. 

 

V stredu, 28. marca, sa Martinka Humajová zúčastnila Školskej klavírnej 
súťažnej prehliadky v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi. Vo svojej 
kategórii získala druhé miesto. 

Petra Humajová 
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ROZHOVOR 

 S ELENKOU MEČIAROVOU 
 

Teta Hela, pochádzaš z Brezian. Dodržiavali ste tam na Veľkú noc nejaké 
tradície? 

Nedodržiavali sme nijaké zvláštne tradície. Na Zelený štvrtok a Veľký 
piatok sme sa postili, chodili sme do kostola a na Veľkonočný pondelok 
nechýbala poriadna polievačka. 

Zachovávaš to dodnes? 
Áno, kúpači ma chodia oblievať dodnes, ibaže s tým rozdielom, že 

v Brezanoch chodili všetci, mladí i starí polievať do desiatej doobeda a tu, 
v Necpaloch, polievajú doobeda malí a poobede veľkí. 

Mala si rada oblievanie vodou? 
Aj áno, ja som sa nebránila, aby ma nemohli obliať, i keď nám tej vody 

dožičili hojne. Mám radšej oblievanie vodou ako voňavkou. 
Ktorý z veľkonočných dní ( Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, 

Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok ) máš najradšej a prečo? 
Najradšej mám utorok, keď je už po sviatkoch. 
V našej rodine si známa svojimi šikovnými rukami. Okrem tradičných 

ručných prác ovládaš aj pletenie korbáčov. Kde si sa to naučila? 
Prvé som sa naučila pliesť ako šnúru z ôsmich prútov od mojej mamy. 

Guľaté korbáče som sa naučila pliesť tu, v Necpaloch. Naučil ma ich pliesť 
Števko Hanese. 

Určite rada maľuješ aj vajíčka. Ktorú techniku používaš najradšej? 
Teraz už vajíčka nemaľujem. Mám rada háčkovanie, háčkovala som 

čiapočky aj panáčikov, a tak si obháčkuvávam aj vajíčka. 
Aký motív na veľkonočnej dečke sa ti páči najviac? 
Najviac sa mi páčia jarné motívy, kuriatka, zajačiky, 

kvietky… 
Prídu ťa tento rok vyšibať aj tvoji vnuci Dominik, Marek 
a Martinko? 

Tento rok veru neprídu. Vo štvrtok pred Veľkou nocou 
príde Martin, ale hneď aj odídu na chatu. Dominik a 
Marek z Brna prídu až na hody. 

Chcela by si niečo odkázať našim čitateľom? 
Želám všetkým, aby dobre prežili celú Veľkú 

noc, aby mali veľa kúpačov a šibačov, ale 
hlavne aby boli všetci zdraví. 

 Za rozhovor ďakuje Petra Humajová 
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ZMŔTVYCHVSTANIE 
 

  Čo robili učeníci po Ježišovom uväznení? Okrem Jána, ktorý sa odvážil ísť na 
Kalváriu, všetci podľahli strachu a skryli sa. Tradícia tvrdí, že svätý Jakub sa skryl 
na Jozafátskom cintoríne do hrobu vykresaného v strmom svahu. Svätý Marek 
o učeníkoch hovorí: „Boli smutní a plakali.“ Nič viac. Čo mohli robiť? Všetka 
ľudská nádej sa zdala márna. Niektorí sa chystali odísť do Galiley. Bolo to, ako 
predpovedal Ježiš: „Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: -Udriem pastiera 
a rozpŕchnu sa ovce -.“  

   Mária( Jakubova matka ), Salome, Chúzova žena Jana a Mária Magdaléna 
reagovali na udalosť tak, ako majú vo zvyku ženy. Robili si svoje, starali sa o to, 
čo je ich úlohou. Po skončení soboty si prichystali voňavky a aromatické látky 
a v nedeľu sa hneď včasráno ponáhľali k hrobu, v ktorom ( ako si mysleli ) ležal 
Ježiš. Hovorili si navzájom: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Keď 
však prišli k hrobu, našli ho otvorený a telo neležalo vo svojom výklenku. Ženy, 
ohromené zmiznutím mŕtveho tela skonštatovali, že strážcov tu niet a boli od 
strachu celé bez seba. Mária Magdaléna bežala zaniesť novinu 
učeníkom. Ostatné ženy zostali pri hrobe. A zrazu si „dvaja 
mužovia zastali vedľa nich v lesklom rúchu“. Ženy sa naľakali 
a sklonili tváre k zemi. Ale anjeli im povedali: „Čo hľadáte 
živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, vstal.“  

   Medzitým Mária Magdaléna vyhľadala apoštolov 
a porozprávala im, čo sa stalo. Potom prišli aj ostatné a s nadšením priniesli to isté 
svedectvo. Učeníci najprv pochybovali, Peter to však chcel vidieť a spolu s ďalším 
učeníkom bežali k hrobu. Čo hovorili ženy, bola pravda: plachty boli položené na 
zemi, kameň odvalený. Vtedy v rozrušení pocítili, ako sa ich prudko zmocňuje 
viera... 

   Hrob zostal osihotený. Osihotený? Nie, Mária 
Magdaléna bola tam. Nadľudská láska, ktorá ju tam 
priviedla prvú, jej bránila odísť. Možno nemyslela 
na nič, plakala. Vtedy uvidela dvoch anjelov 
odetých v bielom – jeden sedel na mieste, kde 

ležalo Ježišove telo, druhý pri nohách. Anjeli sa jej 
spýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Ona odpovedala: „Odniesli 

mi Pána a neviem, kam ho položili.“ Keď to povedala, obrátila sa. 
Stál pred ňou muž. Nevedela, kto je to. Opýtal sa jej: „Žena, prečo plačeš? Koho 
hľadáš?“ Mária Magdaléna sa nazdávala, že je to záhradník: „Ak si ho ty odniesol, 
povedz mi, kam si ho položil a ja si ho odnesiem.“ Vtedy neznámy povedal jediné 
slovo: „Mária!“ Spoznala ho: „Rabboni, učiteľu!“ Pravda sa jej celkom zmocnila. 
Ježiš vstal z mŕtvych! 

   V Ježišovom živote sa začalo druhé obdobie. Prešiel smrťou ako tmavým 
priesmykom, vynoril sa v plnom svetle veľkonočného rána a zostal na zemi ešte 
40 dní, aby učil svojich verných ako predtým... 

( Spracované podľa knihy od Daniela Ropsa: Ježiš vo svojej dobe. ) 
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Maľujete si vlastnoru čne vají čka na Veľkú noc? Akú na to 
používate techniku? 

PETRA HUMAJOVÁ: Teraz už nie, lebo keď som bola malá, vymaľovala som 
toľko vajíčok, že teraz ďalšie robiť netreba. Maľovala som vodovými farbami, 
temperkami, ale aj voskom, to mi však veľmi nešlo. 

SILVIA PETRÁŠOVÁ: Teraz už nie, akosi ma to prestalo baviť. Pripomína mi 
to to časté prezliekanie. Ale pár rokov dozadu som skúšala všeličo. Najhoršie je 
vajíčka vyfukovať, vždy som červená ako paprika. Napríklad som vajíčka 
maľovala tušom a potom som ich vyškrabkávala, lakovala som ich lakom na 
nechty, obliepala bavlnkami, vypichovala som ich, ale vždy mi pukli, maľovala 
som ich voskom, varila v púpave, obháčkovávala som ich, maľovala som ich 
vodovými farbami a temperkami, obliepala som ich slamou, vyrábala som z nich 
také panáčikovské hlavičky, ... ( už si viac nepamätám, ale keď som bola malá, 
často som mávala šialené nápady, ktoré sa väčšinou nedali zrealizovať, alebo to 
dopadlo hrozne). 

MARTINKA HUMAJOVÁ: Ja som maľovala iba raz, ale vôbec mi to nevadí. 
Keď som teda iba raz vyrobila vajíčko, tak som na to použila vosk. To som mala 
asi štyri roky, tak mi to veľmi ťažko išlo. 

JOZEF HUMAJ: Nie. Keď nemaľujem, tak na to nemám ani žiadnu techniku. 
FILKA PETRÁŠOVÁ: Nie, keď nie, tak žiadnu. Nemám na to čas, lebo pečiem 

koláčiky. 
MARTIN HUMAJ: Neviem. Raz robím a raz nerobím. Maľujem ich farbami. 
EVA HUMAJOVÁ: Teraz už nie. Robila som s farbami a fixkami. 
BOŽKA HUMAJOVÁ: Keď som bola malé dievčatko, maľovala som veľmi 

rada. Vajíčka sme namáčali do cibuľového odvaru, alebo do oziminy. Najprv sme 
ich však namaľovali voskom. 

MONIKA CHUDÁ: Nemaľujem, robím to nerada. 
PEŤKO CHUDÝ (ML.): Nie, ale maľoval som. Pichol som do vajca, vyfúkol 

som ho a zamaľoval štetcom – vodovými farbami. 
MAŤKO CHUDÝ: Nie, vajcia nemaľujem, iba zbieram peniaze. 
NIKOLKA VRANKOVÁ: Niekedy. Temperkami a niekedy voskom 

a vodovými farbami a píšem na ne perom. 
LUCKA PETRÁŠOVÁ: Kedysi hej, ale teraz už nie. Temperové farby, vosk 

a podobne. 
JANKA PETRÁŠOVÁ: Áno. Žltá, modrá, červená, zelená farba, variť vo vode, 

nechať vychladnúť, vyleštiť, niektoré nechám jednofarebné, na niektoré lepím 
obrázky. 

ZDENKA MIČKYOVÁ: Veru áno, varím ich v cibuľovej šupe, potom ich 
polejem olejom, aby sa leskli. 

VERONIKA PETRÁŠOVÁ: Maľovala som, ale už nemaľujem, lebo na to 
nemám čas a nechce sa mi. Používala som podobné metódy ako Silvia. 

Martinka Humajová 
 

ANKETA MAŇA Strana 6 



CH M Š U M Č R A J A
L A Á E N A I Y A K
S Č M V Ť P K R E Č

I I O U I U U C K A
C A T M R K J A O V
R T S E A A O P N O
A K Ô N V S P Ť Á N
N A P I O D U I R A
S L I E P O Č K A T
Č Á B R O K CH A B S

 DEŇ ZEME 
 

  Jeden deň. Iba jeden deň v roku je venovaný našej matičke Zemi. Len 
v tento deň si ľudia uvedomujú, čo všetko im dáva. Iba ťažko by sme si 
nahovárali, že tomu tak nie je. Pravdaže existujú aj výnimky, ale tých je 
bohužiaľ veľmi málo.  

  Často sa v rôznych časopisoch objavujú články o znečistení ovzdušia, 
vody, pôdy, o ohrozených druhoch niektorých živočíchov a rastlín. Tieto 
články sú zaujímavé, dokonca dokážu človeka osloviť. Ale ľudia sa radšej 
zaoberajú inými problémami, ktoré so sebou prináša každý nový deň. 
Starosti so životným prostredím odsúvajú nabok, často ich ani nevnímajú, 
zabúdajú na ne. Alebo si povedia, že sú ľudia, ktorí sa o to postarajú, ktorí 
sú za to platení. A pritom si ani neuvedomujú, akej 
chyby sa dopúšťajú tým, že takto myslia. Ani ja by 
som o sebe nemohla tvrdiť, že som iná. Nebola by 
to pravda. Ale veľmi dobre si to uvedomujem, 
viem, že to, čo robím, ovplyvní život mojich detí, 
ich detí.... Aj ja patrím medzi ľudí, ktorí si na 
Deň Zeme dávajú predsavzatia, ale akosi 
v tom nie som podporovaná a tiež sa radšej 
zaoberám niečím, o čom si myslím, že má 
pre mňa väčší význam. Celá dnešná 
populácia by si ale mala uvedomiť, že po nás 
prídu iní, ktorí budú chcieť mať také podmienky 
pre život, ako my. Aspoň také! Veď budú z našej krvi! Naša rodina! 
Nebuďme sebeckí! Myslime na ich budúcnosť! Už len to, že budeme šetriť 
pitnou vodou, triediť odpad a recyklovať ho, vzbudí u nás lepší pocit. 
Aspoň ten pocit... 

Silvia Petrášová 
 

OSEMSMEROVKA 
 

"Lenivosť je hlúposť tela 
 a hlúposť je ...." 

Seneca 
BARÁNOK, CAP, CHAMURAPI,JAR, 
KORBÁČ, KUPAČ, KURA, 
MAČIATKA, NARCIS,POVARIŤ, 
PÔST,RUKY,SLIEPOČKA, 
STANOVAČKA, ŠUM, TOMÁŠ, 
UMENIE, VAJCE 
 
 

pripravila: Silvia Petrášová 
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SCHOLAE  PIAE  JUG 
 

Od 8. februára do 5. marca sa hrali na školskom dvore PZŠ a Gymnázia 
Fr. Hanáka v Prievidzi medzitriedne zápasy v hokejbale. Ich výsledky vám 
teraz ponúkame: 
Štvrťfinále 
Kvarta – 6.A    11:0 
Kvarta už piaty zápas za sebou nedostala gól, čo svedčí o skalopevnej obrane 
a dobrom brankárskom poste. Favorit turnaja jednoznačne potvrdil svoje ambície 
a jasne postúpil do semifinále. 
Kvinta – 7.A    18:3 
Vo veľmi chladnom počasí nedala Kvinta absolútnu šancu veľmi oslabenému 
súperovi, za ktorého nastúpili len traja kmeňoví hráči. Zápas sa chvíľami podobal 
na hru mačky s myšou. 
9.A – Sekunda    9:0 
Favorit neponechal nič na náhodu a napriek oslabeniu o jedného hráča v daždivom 
počasí jasne zvíťazili. 
8.A – Tercia     8:6 
Napriek nepriaznivému počasiu sa hral vynikajúci hokej, v ktorom nechýbalo 
niekoľko zaujímavých zvratov. Favorit po dvoch tretinách dokonca prehrával 5:6. 
V tretej tretine sa však predsa len presadil a zvíťazil.  
 
Semifinále 
Kvinta – Kvarta     2:3 
Pre hráčov i rozhodcu to bol veľmi náročný zápas. Prvá tretina vyznela gólovo 
lepšie pre Kvartu. Kvinta sa však veľmi rýchlo pozbierala a zanedlho znížila 
Jančurom na 2:1. V druhej tretine to s Kvartou nevyzeralo dobre, pretože súper 
pridal na obrátkach a pred bránkou riadne podkuroval. Tento tlak však Kvinta 
nevyužila a nestrelila ani jeden gól. Tretia tretina sa niesla v nervóznom tóne. Keď 
strelil Tunáček tretí gól, zdalo sa, že je o všetkom rozhodnuté. Kvinta však znova 
nezložila zbrane a sedem minút pred koncom zápasu znížila na rozdiel jedného 
gólu. Záver bol veľmi dramatický. Hoci Kvinta hrala posledné štyri minúty zápasu 
oslabená, bojovala až do konca a nebolo ďaleko od vyrovnania. Kvarta sa však 
ubránila a ďalší gól už nedostala aj vďaka výbornému výkonu brankára 
Schnierera. 
 
9.A – 8.A     6:3 
Aj v tomto zápase sa pod vývoj hry podpísalo veľmi nepríjemné daždivé počasie, 
s ktorým sa v konečnom dôsledku lepšie vysporiadala 9.A. Najväčšou zbraňou 
9.A bola predovšetkým streľba z diaľky, ktorou hlavne Daňo ohrozoval brankára 
Belana. Rozhodlo sa v tretej tretine, keď obrana 8.A už neudržala najlepšieho 
strelca turnaja Daňa, ktorý strelil v tomto zápase päť gólov, celkovo až 29.  
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KONEČNÉ  PORADIE 
1. Kvarta 
2. 9.A 
3. 8.A 
4. Kvinta 
5. Tercia 

Finále 
9.A – Kvarta     2:8 
Prvá tretina priniesla tri góly do siete 9.A, čo veľmi ovplyvnilo ďalší priebeh 
zápasu. Druhá tretina bola síce vyrovnanejšia, ale náskok Kvarty bol veľký 
a ťažko sa doťahoval. Kvarta hrala v týchto chvíľach rozumne a držala si súpera 
dostatočne od tela. V úsilí dobehnúť zameškané zostal Daňo aj naďalej sám a tak 
po dvoch tretinách bolo 2:6. V tretej tretine sa priostrilo, a tak prišlo na rad 
vylučovanie. Šesť minút pred koncom rozhodca vylúčil hráča 9.A Daňa za 
hrubosť a to bol posledný klinec do rakvy 9.A. Kvarta po roku znova obhájila 
titul. 
 
Kvinta – 8.A     3:3 pp TS 0:2 
Zápas o tretie miesto priniesol veľmi zaujímavý a vyrovnaný hokej. Hoci Kvinta 
nastúpila oslabená a na ihrisku mala o jedného hráča menej, prvá tretina jej patrila 
a vyhrala ju 1:0. V druhej tretine sa  počet hráčov vyrovnal, ale pomohlo to viac 
súperovi, ktorý zanedlho vyrovnal. Kvinta však Jančurom znova viedla. Na konci 
druhej tretiny Šovčík znova vyrovnal. V tretej tretine prevzala iniciatívu 8.A 
a zrazu viedla 3:2. Zdalo sa, že Kvinta znovu prehrá o jeden gól. Lenže necelých 
päť minút Jančura šťastným gólom z otočky 
zozadu vyrovnal. Do konca zápasu hrali už 
obidve mužstvá opatrne a tak sa čakalo na 
predĺženie. A keďže sa nerozhodlo ani v ňom, 
prišli na rad trestné strieľania. V nich mali lepšie 
nervy hráči 8.A, a tak sa mohli oprávnene 
radovať z tretieho miesta. 

Informácie Martinovi Humajovi poskytol páter Ján Hríb 
 

Nieko ľko hokejových naj 
 

Najrýchlejší gól v NHL strelil 5 s. po úvodnom hvizde rozhodcu Doug Smail za 
Winnipeg Jets 20. decembra 1981. Tento rekord vyrovnali Bryan Trotier za New 
York Islanders 22. marca 1984 a Alexander Mogilnyj za Buffalo Sabres 21. 
decembra 1991. 

 

Gerry Cheevers, brankár týmu Boston Bruins, nedostal gól v rekordných 32 po 
sebe idúcich zápasoch v sezóne 1971/72. 

 

Najväčšie celkové skóre 58 gólov bolo dosiahnuté na majstrovstvách sveta 15. 
marca 1987 v Perthe, keď  Austrália porazila Nový Zéland  58:0. 

 
Rekord jedného týmu v NHL je 16 gólov, ktoré dosiahli Montreal Canadiens 

v zápase proti Quebec Buldogs  (16: 3) 3. novembra 1920. 
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VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE 
 
Šibačková paráda 
 

• Hovorilo sa: „Čím väčší šibák, tým väčšia česť.“ O jeho kvalite nerozhodovala 
iba dĺžka, ale najmä počet prútikov. Plietli sa osmoráky, devätoráky, 
dvanástoráky, šestnásťtoráky, niekde dokonca až dvadsaťštvoráky.  

• Na tenšom konci sa spevňovali súkanou, nie príliš jemne pradenou niťou. 
• Nesmeli sa zaviazať niťou upradenou počas suchých dní, aby šibané dievčatá 

nedostali suchoty. 
• Vplietali sa do nich stužky. Dievčatá po nich poslepiačky siahali. Ak 

sa dotkli červenej, do roka ich čakal vydaj... 
 

Voda pre krásu 
 

• Polievanie sa odmeňovalo kraslicami, na južnom 
Slovensku živými karafiátmi. Koľko dievčat mládenec 
oblial, toľko karafiátov alebo iných živých kvetov 
mal na kabáte či na klobúku. 

• Polievalo sa až pri východe slnka. Obliatie dievčaťa sa 
považovalo za osobitnú česť pre mládenca a ešte väčšiu 
pre rodinu dievčaťa. 

• Povráva sa, že niektoré ženy samy vyhľadávali „oblievačov“, lebo verili, že 
tak omladnú prinajmenšom o desať rokov. 

• Zvykom bolo oblievať nielen dievčatá, ale aj oráčov idúcich po prvý raz na 
pole a pastierov ženúcich dobytok na pašu. Spoločným základom všetkých  
jarných obyčajov bolo úsilie všemožným spôsobom zabezpečiť dobrú úrodu. 
Na to slúžili aj obrady pri oraní a sejbe, rôzne zvyky na ochranu rastúcej 
úrody, nesúce i spomínané kultovo – magické prvky ako obdarúvanie 
kraslicami, pečivom alebo šľahanie zelenými ratolesťami. 

 
Vajíčko 
 

Vajíčka aranžované v sliepočke alebo v kohútiku sú typickou slovenskou 
tradíciou. Dekoratívne pôsobia vajíčka na halúzkach babuliatok, alebo plánky. Ak 
máme doma semienka trávy, obilia, alebo cibuľky tulipánov, narcisov či 
krókusov, vysadíme ich pred Veľkou nocou a farebne ladiace vajíčka vložíme do 
ich sviežej zelene. Ak sa vám nepáčia kupované farby, stačí dať do hrnca väčšiu 
hrsť cibuľových šúp (alebo listy z orecha či usušený ľubovník bodkovaný) a podľa 
sýtosti zafarbenia vody budú vaše vajíčka oranžové, až tehlovočervené. Nakoniec 
ich vyleštite kožkou zo slaniny. Oveľa krajšie sú vajíčka, ktoré pred farbením 
oblepíte zelenými lístočkami. Zabaľte ich do gázy, sieťoviny, alebo do silonovej 
pančuchy a na oboch koncoch dôkladne utiahnite. Výsledok býva obvykle 
originálny. 
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RANNÉ VSTÁVANIE 
 

   Ranné vstávanie. Kto by ho mal rád? Z ríše snov nás vytrhne neľútostne 
drnčiaci budík a život znova beží na plné obrátky. Pre žiakov je asi 
najhoršie vstávať v pondelok. Po víkende opäť do školy! Žiaci v pondelok 
ráno nemávajú práve najlepšiu náladu, ešte nie sú schopní rozmýšľať, 
a preto pri ich odchode do školy môžu nastať riadne zmätky. Tak sa to 
prednedávnom stalo aj mojej sestre Maťke:  
   Maťku som zobudila o pol siedmej ráno. Pomaly sa prebrala a vstala 
z postele. Kým sa umývala, česala a obliekala, ja so jej do fľašky naliala 
čaj a položila so ho na kuchynskú linku. Zanedlho bolo sedem hodín a my 
dve ( pretože Maťo bol chorý ) sme sa rýchlo vybrali na zastávku. Pokojne 
sme tam stáli v zástupe ľudí a čakali sme na autobus. 
    Zrazu som počula kohosi kričať Maťkino meno. Obzrela som sa. Bol to 
Maťo. Z okna mával na nás rukou, v ktorej držal Maťkinu fľašku čaju. 

Maťka sa zúfalo spýtala: „Čo 
budem robiť? Ja bez čaju celý 
deň nevydržím!“ Povedala 
som jej: „Ale neboj sa, jeden 
deň to prežiješ. Veď ak budeš 
smädná, napiješ sa vody 
z vodovodu!“ Maťka však 
stále húdla to isté: „Bez čaju 

to nevydržím...“ Nakoniec sa rozhodla a aj napriek môjmu prehováraniu sa 
rozbehla späť domov. Ešte bežala len okolo potoka, keď sa už autobus 
vynoril spoza rohu, a pomaly, ale isto, sa približoval k zastávke. Začala 
som kričať na Maťku, aby sa vrátila, lenže ona vytrvalo bežala za svojím 
čajom. Mamina vybehla von, podala Maťke jej vytúženú fľašku, Maťka sa 
otočila a bežala späť. Pomaly jej už dochádzal dych, ale z posledných síl 
dobehla k autobusu. Vonku som stála už len ja. Zrazu Maťka s hrôzou 
zistila: „Ja nemám čipovú kartu...!“ 
   Nebolo jej veľmi do smiechu, ale ja som sa už smiechu nezdržala. Kúpila 
som jej lístok, dala som jej 4 Sk na spiatočnú cestu, a keď sa Maťka 
vydýchala, smiala sa už aj ona. Cestou do školy rozprávala všetkým 
svojim kamarátkam, čo sa jej stalo. 
   No vidíte, ranné vstávanie a ešte k tomu v pondelok, nie je nič príjemné. 
Tak si dávajte pozor, aby sa aj vám nestalo niečo také ako Maťke. 

                                                                          Petra Humajová 
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TAJNI ČKA  
 

„Nehádž všetko do jedného vreca,...( dokončenie v tajničke )“ 
                                                            Stanislav Jerzy Lec 
 

1. zberateľ slovenských ľudových rozprávok – ročné obdobie 
2. prostriedok na umývanie riadu – najdlhšia rieka na svete ( v Južnej 

Amerike) – orgán čuchu 
3. zberateľ poštových známok – chemická značka sodíka 
4. celé meno známeho slovenského speváka ( Bažant na víne, Doktor sen ...) 
5. štát, jeho hlavným mestom je Amsterdam – obloha inak 
6. štát v Európe, hlavné mesto Bern – chemická značka zlata 
7. tabuľka prvkov používaná na chémii sa nazýva ... – mestská hromadná 

doprava ( značka) 
8. vyučovací predmet o dejinách – malý dar  
9. dopravný prostriedok – základná číslovka 

                                                 Petra Humajová 
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Hlavou proti dažďu 
 

Nemeckí bádatelia odhalili nezvyčajnú ochranu istého druhu malajských mravcov 
pred záplavami. Keď začne pršať, mravce začnú používať svoju hlavu ako prvú 
ochrannú líniu. Všetky diery v mravenisku totiž upchajú svojimi hlavami, aby voda 
nenatiekla dnu. Ak táto obrana zlyhá, prichádza na rad plán B. Mravce ostošesť pijú 
pritekajúcu vodu, potom odbehnú na vyhradené miesto, tam ju zo seba vymočia 
a rýchlo sa vracajú pre ďalší dúšok. 
 

Egyptskí milovníci 
 

Neďaleko Káhiry objavili archeológovia pravdepodobne najstaršiu zamilovanú pieseň 
na svete. Je to séria hieroglyfov, obklopená obrázkami dávnych hudobníkov. Hoci sa 
písmo doteraz nepodarilo rozlúštiť, je jasné, že ide o oslavnú pieseň buď pre niektorú 
bohyňu alebo pre konkrétnu osobu. Vek nápisu sa odhaduje na 4300 rokov. 

1. 1 8

2. 9 7

3. 2

4. 12 6 11 3

5. 5 14

6. 16

7. 4 13

8. 10

9. 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



 

Kokosové venčeky 
 

50 dkg polohrubej múky, 25 dkg smetolu, 25 dkg kokosovej múčky, 20 dkg 
práškového cukru, 2 žĺtka, 1 celé vajce, 3 – 4 lyžice mlieka, 1 vanilkový cukor. 
Kokosovú múčku opražíme na suchom kastróli za stáleho miešania do ružova 
a necháme vychladnúť, potom všetko spolu zmiesime, mlieko pridáme podľa 
potreby a vypracujeme hladké cesto, ktoré mlynčekom cez formičku pretláčame 
a formujeme venčeky, ukladáme ich na pomastený plech a do ružova upečieme. 
Posypeme ich práškovým cukrom, do ktorého primiešame vanilkový cukor. 
 

Kocky „Diplomat“  
 

Upečieme kakaový piškótový plát ako na roládu, po vychladnutí priečne cez poly 
prekrojíme a spojíme jahodovým džemom.  
Pudingový krém: 
4 bielka, 25 dkg kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor, ½ litra vody, 6 dkg 
maizeny, 12 dkg mletých lieskovcov, ½ dcl vaječného koňaku. 
Bielka vyšľaháme s polovicou cukru na tuhý sneh. Z vody odoberieme asi 1 dcl 
a rozmiešame v ňom maizenu. Ostatnú vodu dáme variť so zvyškom cukru, aj 
s vanilkovým cukrom. Keď zovrie, zavaríme do nej rozmiešanú maizenu. Do 
uvareného pudingu zamiešame vyšľahaný sneh a nakoniec mleté lieskovce 
a koňak. Potom to rozotrieme na pripravený plát a necháme vychladnúť. Zatiaľ 
ušľaháme šľahačku, natrieme na povrch múčnika. Krájame na kocky, ktoré tiež 
môžeme ozdobiť šľahačkou a lieskovcami. 
 

Deň a noc 
 

50 dkg polohrubej múky, 20 dkg práškového cukru, 25 dkg margarínu, kôra 
z jednej polovice citróna, 2 vajcia, ½ balíčku prášku do pečiva, 3 lyžice kakaa, 
ríbezľový džem, 1 vajíčko na potretie, sekané orechy. 
Múku, prášok do pečiva, cukor, maslo, 2 vajcia a citrónovú kôru spracujeme na 
cesto, ktoré rozdelíme na dva diely, do jedného pridáme kakao. Biele cesto 
vyvaľkáme a dáme na vymastený plech, povrch cesta potrieme džemom 
a prikryjeme vyvaľkaným tmavým cestom. Potrieme rozšľahaným vajíčkom, 
posypeme na hrubo posekanými orechami a upečieme. 
 

Orechové rezy 
 

25 dkg hladkej múky „špeciál“, 15 dkg práškového cukru, 15 dkg margarínu, 
1 vajce, 1 prášok do pečiva, zmiesime, vyvaľkáme, dáme na vymastený, múkou 
vysypaný plech, natrieme ríbezľovým alebo marhuľovým džemom. 
II. cesto: 4 žĺtka, 14 dkg práškového cukru, 14 dkg masla, 15 dkg orechov, 
1 lyžica kakaa, citrónová kôra, zo štyroch bielkov tuhý sneh, vyšľahať, premiešať 
a vyliať na cesto s džemom. Všetko spolu naraz pečieme. Vychladnuté polejeme 
čokoládovou polevou, alebo pocukríme.   

 Poskytla: Filka Petrášová 
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S I  HRD INA ?  
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1. Keby ťa kostolník večer za tmy 
poslal na cintorín po zabudnutú tašku: 
a) išiel by si s radosťou, 
b) prosil by si kamarátov, aby išli 
s tebou, 
c) kúpil by si mu novú tašku. 
 

2. Počas nedeľnej liturgie zrazu 
nastalo trápne ticho – nemá kto čítať 
lekciu. Čo urobíš ty? 
a) čakáš na odvážlivca, 
b) odvážne vstaneš a ideš čítať, 
c) začneš presviedčať suseda, aby 
išiel on. 
 

3. Čo by si robil, keby ti malý uhlík 
z kadidla padol za golier? 
a) prečkal by si, kým dohorí, 
b) kričal a volal by si o pomoc, 
c) vstal by si a odišiel ho uhasiť do 
sakristie. 
 

4. Miništrant sa pošmykne pri 
vyberaní do zvončeka a padne na 
dlážku. Peniaze sa rozsypú a ty: 
a) vyzveš ľudí, aby sa vzdialili, 
b) pomôžeš miništrantovi vstať, 
c) začneš rýchlo zbierať peniaze. 

 
5. Nechtiac ťa večer zamkli 

v kostole. Všade je tma, v kostole čosi 
puká a ty: 
a) začneš sa rozprávať s Ježišom, 
b) začneš zo všetkých síl búchať na 
dvere, 
c) rozmýšľaš, ako by bolo dobre mať 
pri sebe mobilný telefón. 
 

6. V tmavej, neosvetlenej ulici 
počuješ za sebou rýchle kroky. Ty 
reaguješ nasledovne: 
a) zrýchliš a prekonáš všetky bežecké 
rekordy, 
b) obzrieš sa a zistíš, čo sa deje,  
c) začneš jačať. 
 
 
BODY: 
    A    B   C 
1.  3    2    1  
2.  2    3    1 
3.  2    1    3 
4.  1    3    2 
5.  3    2    1 
6.  2    3    1 

Vyhodnotenie: 
POD 6 BODOV: Si strachopud, ktorý nemal odvahu vyplňovať tento test. 
Pomôže ti zvykať si na svoj tieň a poznať pravdu o sebe. 
OD 6 DO 10 BODOV: Si príliš opatrný. Bojíš sa neznámeho. Papuče a kreslo 
sú tvojím prirodzeným prostredím. Daj si pozor na trúbenie áut i rýchly let 
komára. Mohol by si dostať infarkt. Odporúčame ti studenú sprchu. 
OD 11 DO 15 BODOV: Bu- bu – bu na teba neplatí. Ale občas tebou strach 
trhne. Veľa neriskuješ, a tak vyzerá, že sa dožiješ vysokého veku. Odporúčame 
ti neinšpirovať svoj život pozeraním na slimáky. 
OD 16 DO 18 BODOV: Si odvážny, smelý chlapík. Vieš sa oduševniť za 
dobrú vec, máš odvahu i múdrosť. Chráň si to. Odporúčame ti nedvíhať z toho 
nos hore, aby si nespadol! 
NAD 18 BODOV: Si kaskadér a klameš sám seba. 
 



 

Tajni čka s morzeovkou 
 

Tentoraz sme sa vaše hlavičky rozhodli potrápiť aj trochu iným spôsobom. 
Pomocou morzeovky. Morzeovku vymyslel v roku 1837 jeden z vynálezcov 
telegrafu – Samuel Morse. Písmená možno vysielať svetlom, zvukom, mávaním... 
a dnes vám poslúžia na to, aby ste vylúštili tajničku.  

Ako ísť na to? Podľa kľúča musíte najprv rozlúštiť slovo v „otázke“ a potom 
k nemu vytvoriť synonymum ( slovo rovnakého významu ). To potom vpíšete do 
tajničky. 

P.S.: Jednotlivé hlásky v slovách napísaných morzeovkou sú oddelené 
„lomítkom“. 

 

Rušňovodič kuričovi: 
„Ideme do zákruty, hoď... ( tajnička )“ 

 

1. + + - / - + - / + - + / + + - / - / - + / - + - - 
2. + - - + / + - + / + - / - + - + / + -  
3. + + / + + + / - / - - - / - / - + / + 
4.  - + + / + - / -  
5. + + + - / - + - - / + + + - / - - - / - - + +  
6. - + - / + - / - - / + - / + - + / + - / - 
7. - + - / + - + / + - / + - - -  
8. + + + + / - - - / + - + / + -  
9. - + / + - / - + + / + + + / + / - + / + + / + 
10.  - + - / + - / - - + + / + + / -  
11. + - - + / + - + + / - - - / - 
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Morzeovka: 
A  + - 
B  - + + + 
C  - + - + 
D  - + + 
E  + 
F  + + - +  
G  - - +  
H  + + + +  
Ch - - - - 

I  + + 
J  + - - -  
K  - + - 
L  + - + +  
M  - -  
N  - +  
O  - - -  
P  + - - + 
R  + - + 

Q  - - + -  
S   + + +  
T  - 
U  + + -  
V  + + + - 
W  + - -  
X  - + + -  
Y  - + - -  
Z  - - + + 



A na koniec … 
V kupé vlaku v Rusku popíjajú dvaja 
dedkovia vodku. Prvý hovorí: 
- Kudá vy idiote? 
- Iz Maskvy v Peterburg. Kudá vy? 
- Iz Peterburga v Maskvu. 
Obaja chvíľu mlčia, potom si štrngnú 
a s úžasom vykríknu: 
- Vot! Éto téchnika!!! 

•••• 
Nábor nových policajtov. Vstúpi prvý 
adept: 
- Povedzte nám hlavné mesto Ruska. 
- Moskva. 
- Výborne, ste prijatý! Pošlite 
ďalšieho. 

Nasledujúci nádejný adept sa pýta: 
- Tak ako? Čo sa pýtali? 
- Na hlavné mesto Ruska – povedz 

Moskva. 
- To si nezapamätám, musím si to 

niekam zapísať. Jasné, napíšem si to 
na tenisku, tam to bude nenápadné. 

Vstúpi smelo dnu. 
- Tak nám povedzte hlavné mesto 

Ruska. 
- Noo, musím sa zamyslieť(obzerá si 

tenisky)... Partizánske! 
♣ 

Veliteľ učí vojakov: 
Vážení vojaci! Dnes sa naučíme 
kresliť elipsy. A aby to vyzeralo 

pekne, zoberte si pravítka! 
♦ 

- Chlapi predstavte si, že som včera 
chytil 8 – kilového pstruha. 

Jeden z nich zašomre: 
- Prosím ťa, netrep sprostosti! 
- Veď hovorím, predstavte si! 

♥ 
Môže Boris Jeľcin kedykoľvek 
prekročiť hranice bez pasu? 
Áno. Veď má „bay – pas“. 

Dve blchy chytili slona. Jedna hovorí: 
- Podrž ho! Ja zbehnem po horčicu! 
O chvíľu sa vráti a vidí, ako druhá 
blcha bedáka. Tak sa jej pýta: 
- Kde je slon? 
- Ušiel mi! 
- Neklam! Vidím, že ešte teraz 

prežúvaš! 
♠ 

 
Slimák lezie tri dni cez plot. Potom 
spadne a hovorí: 
- Hovorím... práca chvatná, málo 
platná! 

� 
- M iláčik, ako ti to dopadlo u lekára? 
- On ti je asi vadný! Vôbec som ho 

nepochopila. Povedal, že fajn a dal 
mi číslo pohrebnej služby. 

� 
V lietadle sa prihovára jeden cestujúci 
druhému: 
- Viete, ja mám strašnú smolu! Vždy, 

keď letím lietadlom, niečo sa stane. 
Vtom vojde letuška a hovorí: 
- Vážení cestujúci! Prudko klesáme 

a o chvíľu spadneme do mora! Ale 
nebojte sa! Každý z vás dostane 
píšťalku, aby mohol odplašiť 
žralokov. 

Cestujúci zrazu podotkne: 
- Nehovoril som?! A uvidíte, že buď 

dostanem zlú píšťalku, alebo 
natrafím na hluchého žraloka! 

� 
Idú dve blondínky autom značky 
Škoda. Zrazu sa im pokazí. Jedna 
blondínka vystúpi, ide dopredu k autu, 
otvorí ho a zhíkne: 
- Stratili sme motor! 
Druhá ide dozadu k autu, otvorí ho 
a hovorí: 
- Nevadí, tu máme náhradný! 


