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Novinky z rodinky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Športové správy 



Novinky z rodinky 
V nedeľu, 14.mája, boli v Necpaloch hody. Najväčšou udalosťou dňa bola pre 

Necpaľanov sv. omša, ktorú pri kaplnke slúžil páter Pavol Kollár. Počas omše 
spieval detský zbor Rosnička, členkou ktorého je i Martinka Humajová. 

 
18.mája zmaturovala Lenka Petrášová, ktorá navštevovala Obchodnú akadémiu 

v Handlovej, na samé jednotky. Také isté maturitné vysvedčenie má aj Stanka 
Mečiarová. Maturovala na Obchodnej akadémii v Prievidzi. 

 
V piatok, 19.mája, oslávili Evka a Jozef Humajovci svoje 16. výročie svadby. 

V ten istý deň bola v Kultúrnom dome v Necpaloch zábava. Hrala na nej 
Necpalanka a cez okno sme tam zahliadli i obe tety Anky Mečiarové. 

 
V máji čakali Silviu Petrášovú a Petru Humajovú horúce chvíľky. Absolvovali 

totiž na ZUŠ Ladislava Stančeka. Hneď na začiatku mesiaca písali písomku 
z rytmu a intonácie.25.mája ich čakala písomka z hudobnej náuky a hudobných 
foriem. 30.mája to zas boli ústne skúšky z nástrojov a skladateľov. Petra robila 
ešte skúšky z klavíra. Skúšky zvládli obe na výbornú a Silvia sa stala prvou 
absolventkou v histórii zboru Úsmev. 

 
31.mája sa Martin Humaj dočkal svojho vytúženého výletu do Safari v Rakúsku. 

Spolu so svojou triedou 5.A. z PZŠ Fr. Hanáka tam cestovali poschodovým 
autobusom. Poobzerali si všetky zvieratá, ba niektoré z nich aj nakŕmili. Potom 
vyskúšali všetky hojdačky a lanovku v zábavnom parku. Maťo sa domov vrátil 
veľmi unavený. 

 
Dopoludnie Dňa detí, 1.júna, strávila Martinka Humajová v Bojniciach. 

V zámku jej odovzdali diplom i knihu za popredné umiestnenie v okresnom kole 
súťaže Šaliansky Maťko. Neskôr navštívila i ZOO a povozila sa na slonovi. 

 
V sobotu, 3.júna, odcestovala Martinka Humajová s detským speváckym 

zborom Rosnička na Staré Hory. Najprv spievali počas sv. omše pri „Studničke“ 
a potom sa presunuli na štadión, kde potešili pútnikov ďalšími svojimi piesňami. 

 
Od 8. do 10.júna bola trieda 9.A. zo ZŠ Malonecpalskej spolu so Silviou 

Petrášovou a Petrou Humajovou na koncoročnom výlete na chate 
v Bojniciach.Pochodili krížom – krážom celé okolie a potom sa dlho do noci 
rozprávali a zabávali. 

 
V sobotu, 10.júna, sa Silvia Petrášová a Petra Humajová zúčastnili na programe 

Nové Turíce v piaristickom kostole v Prievidzi. Program sa začal sv. omšou, ktorú 
slúžil páter Vojtech Dávid. Pokračoval vystúpením zborov Rosnička, Eden, 
Dominik, gospelového dua Richard Čanaky a Soňa Hradilová a tieto chvíle nám 
spríjemnili i mladí z Handlovej, Chrenovca i Prievidze. Záverečnou bodkou bola 
sv. omša o polnoci, ktorú slúžil páter Ján Hríb. 
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V piatok, 16.júna, bol v KD Necpaly Juniáles. Členovia Necpalanky opäť 
dokázali, ako dobre im to hranie ide. Na tóny ich piesní sa dobre vytancovali 
Kamil a Vlasta Petrášovci, Erika a Silvia Petrášové a Eva, Jozef a Petra 
Humajovci.  

 
18.júna sa Danke a Rasťovi Petrášovcom narodil syn Filip. Túto správu sa 

dozvedel šťastný starý otec Kamil Petráš po návrate  z výletu na Oravu, presnejšie 
do dedinky Rabčice pri poľských hraniciach, kam sa vybral spolu s Petrom 
Petrášom ml., Erikou, Silviou a Veronikou Petrášovými, Filkou a Petrom 
Petrášovcami a s Jankou a Milanom Petrášovcami. Veľmi sa im páčila prehliadka 
heligonkárov, kde účinkoval aj Peter Petráš (ml.). Cestou späť im popred auto 
prebehli srnky. Domov sa vrátili v neskorých večerných hodinách. 

 
22.júna bola Martinka Humajová spolu so svojou triedou na školskom výlete 

v Kocúranoch. Cestovali tam autobusom. Povozili sa na koňoch a potom 
oddychovali pod čerešňou. 

 
23.júna mali absolventi prvého aj druhého stupňa ZUŠ L. Stančeka absolventský 

večierok. Zúčastnili sa na ňom Evka, Jozef, Petra Humajovci a Erika, Silvia 
a Peter Petrášovci. Zábava skončila už pred polnocou. 

 
Vo štvrtok, 29.júna, mali deviataci zo ZŠ Malonecpalskej rozlúčkový program. 

Silvia Petrášová v ňom bola uvádzačka, Petra Humajová účinkovala 
v reklame.Medzi ďalšie zaujímavé čísla patrili Trenkaboys, mažoretky ( chalani), 
scénky – napr. Pipi ide do školy, Esmeralda, Rosalinda, či rôzne súťaže ( napr. 
Rande). Program sa našťastie vydaril. 

 
Večer sa už tradične na dvore u rodiny Petrášovej a Humajovej stretla celá 

rozvetvená rodina a pri tónoch kapely Necpalanky sme oslávili meniny dvoch 
Petrov a jednej Petry. 

 
30.júna sa žiaci konečne dočkali svojho „vytúženého“ vysvedčenia a potom sa 

s radosťou pobrali domov prázdninovať. Pre Silviu Petrášovú a Petru Humajovú 
to bol posledný deň v ZŠ. V novom školskom už budú navštevovať Gymnázium 
V. B. Nedožerského v Prievidzi. 

 
3.júla pricestoval na Slovensko malý Dominik Florián z Brna. Cestu zvládol 

veľmi dobre. Užíval si prázdniny u starkej a obšťastňoval nás svojimi výrokmi. 
Dozvedeli sme sa, že od septembra už bude chodiť do škôlky. 

 
Od 10. do 16.júla sa Peter Petráš ml. už s nehrajúcimi basketbalistami 

z Prievidze stretol s mužstvom basketbalistov z Rubbigenu vo Švajčiarsku. 
Výprava z Prievidze najazdila vyše 2500 km a navštívila i Rakúsko, Nemecko 
a Taliansko. 

                                                 Petra Humajová 
 

Strana 3 MAŇA NOVINKY 



Rozhovor s oslávenkyňou 
 
Dnes vám ponúkame rozhovor s Marienkou Mečiarovou, z ktorého sa o nej 

dozviete čosi viac. 
Aké si mala detstvo? Bolo šťastné? 
Moje detstvo bolo šťastné. Pretože nás bolo sedem detí, nikdy som nebola 

osamotená a vždy som sa mala s kým hrať. 
Spomínaš si na nejakú veselú príhodu, ktorá sa stala, keď si bola ešte malá? 
Zábava bola pri každej hre. Hrávali sme guľky, skákali škôlku... 
Raz v zime sme sa sánkovali na dvore a zrútili sme „latrínu“. Náš ocko zobral 

kožený opasok a všetci sme dostali. Išiel od najstaršieho. Ja som bola až na 
konci, ale vrešťala som už keď bil prvého.  

Bolo vás sedem súrodencov. Kde ste sa pomestili? 
Mali sme dve izby a kuchyňu. Chlapci spali v jednom kúte a ja s mojou sestrou 

a rodičmi v druhom kúte.  
Ako ste spolu vychádzali? 
Znášali sme sa dobre. Nikdy sme si nenadávali, lebo nás k tomu viedla maminka. 

A tak je to aj doteraz. 
Vieš plávať? 
Viem. 
Ako si sa to naučila? 
Sama na rieke. 
Kde si sa učila za zdravotnú sestru? 
V Topoľčanoch. 
Mala si tam aj nejakých obľúbených profesorov? Prečo si ich mala rada? 
Áno. Našu triednu profesorku Rintelovú, lebo nám nič neodpustila a slovenčinára 

– prof. Korenčíka. Bol vtipný a vždy, keď sme niečo vyviedli, zastrašoval nás 
bakuľou, ktorá však bola taká veľká, že ňou nikoho nemohol zbiť. 

Nikdy si nepremýšľala o inom povolaní ako je zdravotná sestra? 
Nie.  
Stalo sa ti v práci niečo príjemné? 
Robotu som mala rada. Viac bolo tých vecí príjemných ako nepríjemných. 

Odmenou mi bolo to, že sa ľudia, mnohokrát i s ťažkými chorobami, vyliečili. 
Mala som rada najmä starších pacientov, lebo som v nich videla moju maminku 
a otecka. 

Kde si voľakedy dovolenkovala? 
Bola som v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, Francúzsku, Švajčiarsku, 

v Západnom Nemecku a Rakúsku. 
Precestovala si teda mnoho krajín. Na svojej Škode 100 si sa dostala až do Lúrd, 
čo je obdivuhodný výkon. Ako si to zvládla? 

Zvládla som to dobre, len už na konci cesty sa mi driemalo a skoro by sme boli aj 
havarovali. Na riviére vo Francúzsku sme videli herca Jean Mare, ktorý tam 
plachtil. 
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Aký navigátor bol tvoj brat Lojzko? 
Dobrý, lebo sme nezablúdili. 
Čo v Lurdoch na teba najviac zapôsobilo? 
Bolo tam strašne veľa chorých. Z pohľadu na utrpenie som pociťovala úzkosť. 
Zapôsobili na mňa všetky kostoly, Lurdská jaskyňa i svätá omša v kostole sv. 
Jozefa. Španieli na nej krásne spievali a hrali na gitarách. V Lurdoch sme boli tri 
dni a stále sme mali čo obdivovať.  
Ako ste sa dorozumievali s Francúzmi? 
Veľmi ťažko. Niečo sme vedeli, páter Bednárik nás trochu po francúzsky naučil. 
Všade sme si nosili slovník. Naša teta, u ktorej sme bývali, z nás už potom bola 
domotaná a nám hovorila po francúzsky a svojmu manželovi po slovensky.  
Chcela by si niečo odkázať čitateľom? 
Všetkých pozdravujem a želám veľa zdravia a životného elánu. Teraz bývam na 
Veľkonecpalskej 34! 
 
Ďakujem za rozhovor. 

Petra Humajová 

Milá teta Marienka! 
 

  Dnes, 1.augusta, máš narodeniny. My, redaktori Mane, 
Ti  chceme pogratulovať. Toto číslo nevychádza len ako 
prázdninové, ale hlavne ako narodeninové. Je to malý 
darček pre Teba od nás. 

   Aby sme však nechodili stále okolo horúcej kaše: 
Prajeme Ti veľa, veľa zdravia, šťastia, trpezlivosti, lásky, 
dobrých priateľov a hlavne Božie požehnanie a ochranu 
Panny Márie. 

   Ďakujeme Ti za to, že nás vždy vítaš s úsmevom, 
i keď Ťa možno práve trápia nožičky. 

   Ďakujeme Ti za to, že nás vždy vypočuješ, pochopíš, že sa s nami smeješ 
i plačeš. 

   Ďakujeme Ti za Tvoje modlitby, ktoré nám určite v mnohom pomohli. 
Myslíme si, že od Teba sú Pánu Bohu bližšie. 

   Ďakujeme Ti za to, že sa Ti Maňa páči, že nás podporuješ v našej redaktorskej 
činnosti a sponzoruješ pri súťažiach. Že Mani na narodeniny vždy pošleš nejaký 
darček. 

   Sme veľmi radi, že si opäť v Necpaloch. Budeme sa častejšie vídať. 
A zopakujeme si aj náš minuloročný nočný pochod. Priprav sa ! V niektorý večer 
o pol desiatej sme u vás! 

   Dúfame, že sa Ti toto číslo bude páčiť a že sa Ti ním aspoň trochu odvďačíme. 
                                                                                                                       

Redakcia 
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MAMI ČKA 
 

Je veľa slov, 
čo jemne znejú, 
vetríkom tichučkým,  
za rána. 
Jedinké 
je slovíčko 
čo srdce 
otvára. 
 

To slovo sedem 
kvietkov má. 
Farebných – jak 
dúha radostná. 
 

Vyslov ho nesmelo,  
a potom ešte raz. 
A teraz hlasnejšie,  
s odvahou – zľahúčka. 
Vidíš – sedem písmen 
má 
zázračné slovo 
MAMI ČKA. 
         Ján Lichtner, Sch. P. 

ROZPRÁVKA O LENIVEJ PRINCEZNEJ 
 

  V jednom kráľovstve žil kráľ. Už bol veľmi starý a nevládal kraľovať. Mal jednu 
dcéru. Bola to princezná Kvetka. Kvetka bola veľmi lenivá. 
  Raz prišiel princ Radko. Prosil kráľa, aby mu dal Kvetku za ženu. Kvetka sa 
doňho nezaľúbila, ale bola jeho ženou, lebo bol bohatý. A tak sa to začalo. Nemali 
slúžky, tak Kvetka musela upratovať a variť. Princezná sa nahnevala na Radka. 
Povedala: „No dovoľ! Princezná a upratovať! Najmi slúžky.“ 
  Princ teda najal slúžky, ale ony už boli staré a nevládali pracovať. Radko mal 
dobré srdce a chcel ich prepustiť. A napokon princezná povedala: „Prepusti ich, 
ale najmi nové!“ 
  „Nie, staré prepustím, ale nové nenajmem.“ 
  A tak Radko učil Kvetku upratovať. Kvetku to tak bavilo, že už nepočítala 
peniaze, nepýtala si od Radka drahé šperky ani šaty a do princa sa zaľúbila, lebo 
dokázal spraviť z lenivej princeznej ozajstnú kráľovnú. 

               Martinka Humajová

NEDOŽERY – BREZANY 
 
V obci Nedožery – Brezany 
žijú dobrí ľudia. 
Hostia sú tu vítaní 
a preto sem chodia. 
 
Na obecnom úrade 
sedí pán starosta 
a keď niekto v biede je, 
pomocnú ruku mu podá. 
                     Peťko Chudý  
 
VERŠÍKY OD MA ŤKA 
CHUDÉHO ( 6 r.) 
 
Hurá deti, hurá, 
slniečko nás volá. 
Poza humná, poza kríčky, 
bežme rýchlo do školičky. 
 
Malý ježko zajtra ráno 
umyje sa do pása. 
Ruky, uši, tvár i krk, 
bude z neho Valibuk. 
 
 
 



 

LOĎ ŽIVOTA 
 

  Loď môjho života sa pokojne plavila. Všetko bolo krásne a zábavné. Všade 
stretávala ďalšie lode, ktoré jej vždy pomohli. 

  No zrazu prišla na taký úsek, kde  dve lode vedľa seba plávať nemohli. Musela 
tade preplávať úplne sama. Musela dokázať, že niečo vie. Vplávala tam 
s úzkosťou. Zrazu si však uvedomila, že nie je sama, že je v nej ešte Niekto. 
Niekto, kto tíško sedí v podpalubí. Niekto, kto jej verí, keď ona verí Jemu. Niekto, 
kto ju miluje, ale neobmedzuje ju, dáva jej slobodnú vôľu. A cítila, že všetky 
starosti sú preč, že to zvládne. S Ním áno. 

  V polovici cesty narazila na prekážku. Zľakla sa a pomyslela si, že to 
nedokáže. Ani s Ním. A vtom do nej začala vtekať voda. Hrozilo, že sa potopí 
a zostane na dne. Zakričala: „Pomôž mi, prosím! Zachráň ma! Verím Ti!“ 

  A zrazu znova plávala po hladine. On pokojne sedel v nej, usmieval sa 
a povedal: „Prečo si pochybovala? Nebolo by sa to stalo.“ Až vtedy pochopila, že 
On ju neopustí ani v najťažších chvíľach, že je jej priateľ. Dobrý priateľ. A dobrí 
priatelia to nerobia. Až teraz sa presvedčila o tom, že nikdy nie je sama. Že On pri 
nej stojí a pomôže jej. Plná radosti začala plávať ďalej, do neznáma. A On bol 
s ňou. Bol s ňou Ježiš... 

                                                                            Petra Humajová 
 

Nanebovzatá Panna Mária 
 

  Ak si Pannu Máriu uctíme tým, že ju budeme napodobňovať vo všetkom, Boh 
sa postará, aby sme jej stali podobnými i v nanebovzatí. Ak spravíme kvôli 
podobnosti s ňou všetko, čo je v našej moci, Boh určite vo veľkodušnosti 
nezaostane – bude raz korunovať našu podobnosť oslávením. 

  Skrz Máriu sa dostaneme k Ježišovi... 
  A omnoho silnejšia bude jej prímluva a omnoho istejšia naša spása, ak bude 

môcť na nás ukázať a povedať svojmu Božskému Synovi: „Pozri, moje deti, tvoji 
bratia, tvoje sestry – hľa, ako sa nám podobajú...“ A Ježiš neodmietne, nezatratí, 
keď vyčíta z tejto podobnosti príbuznosť. 

  Istotne je ešte veľa toho, čo nás od Panny Márie líši. Ale uvážme, či je rozumné 
stále iba plakať, že nie sme dosť dobrí, že nie sme ešte svätí. Či nie je lepšie tešiť 
sa každý deň po nejakom sebazaprení alebo dobrom skutku, že už nie sme tak zlí, 
ako sme boli včera, že rozdiel medzi ňou a nami sa zo dňa na deň zotiera 
a podobnosť rastie? 

  Častokrát je v našom živote veľa smútku len preto, že nám chýba vedomie 
výstupu do výšok... 

  Vo vzťahu k Panne Márii rozhodne treba zanechať nečinný obdiv a prejsť 
k nasledovaniu, ku skutkom... 
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III. ročník 
 

Už po tretí raz kolovali medzi vami hlasovacie lístky. A tento rok sa zvýšil 
nielen počet hlasujúcich, ale aj cien. Hlasovalo vás 72! Ako každý rok, tak aj teraz 
dostali žrebovací lístok navyše naši sponzori, ľudia, ktorí zbierali hlasy na 
hlasovacie lístky ( mimo členov redakčnej rady) a tí, ktorí hlasovali za „prvé 
miesto“. Dúfame, že s výsledkami budete spokojní. 
 
NAJLEPŠÍ FILM ( SERIÁL)  
 

1. ROSALINDA ( 17 hlasov) 
2. TOP GUN ( 4 hlasy) 
3. OSOBNÝ STRÁŽCA, HRIEŠNY TANEC ( 3 hlasy) 

 
NAJLEPŠÍ HEREC 
 

1. JOZEF KRÓNER, TOM CRUISE ( 7 hlasov) 
2. MICHAL DOČOLOMANSKÝ, KEVIN COSTNER (4 hlasy) 
3. ŠTEFAN SKRÚCANÝ, JÚLIUS PÁNTIK, BRUCE WILLIS, BRAD 

PITT, LADISLAV CHUDÍK, GEDEON BURKHARD ( 3 hlasy) 
 
NAJLEPŠIA HEREČKA  
 

1. LETICIA CALDERON ( 9 hlasov) 
2. JULIA ROBERTS ( 8 hlasov ) 
3. DEMI MOOR, MAGDA PAVELEKOVÁ (5 hlasov) 

 
NAJLEPŠIA PESNIČKA  
 

1. VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU ( 8 hlasov ) 
2. MAMA ( 5 hlasov) 
3. JÚLIA ( 4 hlasy) 

 
NAJLEPŠÍ SPEVÁK  
 

1. ROBO KAZÍK ( 8 hlasov ) 
2. JOŽO RÁŽ, PAVOL HABERA, KAREL GOTT ( 6 hlasov ) 
3. PETER PETRÁŠ (ml.), PETER NAGY ( 4 hlasy) 

 
NAJLEPŠIA SPEVÁČKA  
 

1. LUCIE BÍLÁ ( 13 hlasov ) 
2. JANA KIRSCHNEROVÁ ( 10 hlasov ) 
3. BARBARA HAŠČÁKOVÁ ( 7 hlasov) 
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NAJLEPŠIA SKUPINA  
 

1. NECPALANKA ( 18 hlasov) 
2. LUNETIC ( 11 hlasov) 
3. ELÁN ( 10 hlasov ) 

Sponzori: Mária Mečiarová, Filka Petrášová, Peter Petráš (st.), Martina 
Humajová, Iveta Floriánová, Veronika Petrášová, Erika Petrášová, Peter Petráš 
(ml.), Eva Humajová,  Jozef  Humaj, Silvia Petrášová, Božka Humajová, Zuzka 
Socháňová, Františka Hrubšová, Elena Mečiarová 
                                   ĎAKUJEME! 
 
Žrebovanie cien sa uskutočnilo v nedeľu, 23. júla, u Alojza Mečiara. 
 
 

Výhercovia cien 
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Tekvica – Martin Humaj 
Kakao – Janka Petrášová 
Guma – Zdenka Hudecová 
Odmerka – Filka Petrášová 
Macko – Filka Petrášová 
Sedmové karty – Monika Chudá 
Plastelínový panák – Patrik Páleš 
Obálky – Veronika Petrášová 
Horalka – Janeta Kotríková 
Papuče – Eva Humajová 
Čokoláda – Antónia Šovčíková 
Papierové vreckovky – Mária Hepnerová 
Umelé lyžičky – Marianka Gúčiková 
Odznaky – Martinka Humajová 
Ozdoba na darček – Mária Mečiarová 
Domáca nutela – Erika Petrášová 
Záložka – Betka Gúčiková 
Balón – Mária Mečiarová 
Mečíky na jednohubky – Betka Karpišová 
Lievik – Lýdia Mečiarová 
Pravítko – Eva Humajová 
Mydlo – Filka Petrášová 
Poznámkový blok – Zdenka Hudecová 
Malinový džem – Monika Gúčiková (ml.) 
Vanilkový cukor – Eduard Valent 

Plastelínový panák – Martinka Humajová 
Striekací klokan – Antónia Šovčíková 
Baliaci papier – Adriana Melichová 
Lep – Petra Humajová 
Papuče – Božena Humajová 
Nálepka zo Švajčiarska – Jozef Humaj 
Šumienka – Lenka Petrášová 
Cukríky – Marianka Gúčiková 
Dečka – Antónia Šovčíková 
Sójové rezy – Marta Baniarová 
Dopisný papier – Peter Petráš (ml.) 
Hrebeň – Zuzka Bencová 
Palmexman – Kamila Hepnerová 
Lepiaca páska – Margita Kováčová 
Bonboniéra – Peter Petráš (st.) 
Rohožka – Erika Petrášová 
Sáčky – Milan Petráš 
Otvárak – Alena Valčíková 
Lyžičky na zmrzlinu – Filka Petrášová 
Ťapky – Elena Mečiarová 
Silónkové podkolienky – Zdenka Mičkyová 
Zlatý klas – Dominika Kováčiková 
Sitko – Zuzka Socháňová 
Silónkové podkolienky – Ján Chrebet 
Drevení mackovia – Helena Kobzová 
                                           Redakcia  
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OSEMSMEROVKA  
 

 

Dva ľadové medvede na púšti: 
„Tu sa ale muselo šmýkať!“ 
„Prečo si to myslíš?“ 

„... (tajni čka – 5 3 2 2 8 )“ 

 

Abrahám, alej, autobus, báj, 
bomba, čas, hra, ibaže, jabloň, jasot, kaz, kniha, lasica, maturita, mäso, mäta, 
mraznička, osol, pult, Roman, sluha, sobota, tato, tatra 
 

TAJNI ČKA  
 

Človek potrebuje dva roky na to, aby sa naučil hovoriť a šesťdesiat rokov na to, 
aby sa naučil držať...(tajnička) 
 

1. rakúsky skladateľ klasicizmu, napísal napr. Pre Elišku – chem. značka 
uhlíka 

2. ročné obdobie – prístroj na premietanie videokaziet 
3. slovenský spisovateľ romantizmu, tvorca Maríny – chem. značka uránu 
4. školský predmet 
5. červené ovocie (mn. 

č.) – opak dobra 
6. priateľ – kopanie 
7. strom, na ktorom 

rastú jablká – nábytok 
8. naša planéta – člen 

skupiny Elán ( Vašo) 
9. pracovník školy – 

párnokopytník 
10. hlavné mesto SR                                                          

 
 

Petra Humajová 
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Tiger pásavý usurijský 
 

Tiger usurijský, nazývaný aj tigrom sibírskym, je najväčšou žijúcou mačkovitou 
šelmou. V prírode je však natoľko vzácny, že v zoologických záhradách žije 
omnoho viac exemplárov než na slobode. 

Výskyt 
V povodí rieky Amur a Usuri na Ďalekom východe na území Ruska a Číny. 
Spôsob života 
Tiger usurijský obýva obrovské teritóriá, často až s rozlohou 3000 štvorcových 

kilometrov. Ak na tomto území nachádza dostatok potravy, po celý rok 
nevychádza za hranice revíru. Ak však nemá dostatok lovnej zveri , môže zaútočiť 
aj na väčšie kusy domáceho dobytka, prípadne na psa. 

Samice si rovnako ako samce označujú teritórium močom alebo zoškrabávaním 
kôry na určitých stromoch. Tiger si pri pohybe po svojom revíri pravidelne 
kontroluje značky, rovnako ako aj značenia ostatných tigrov. Pachové značky 
majú význam nielen pri označovaní revíru, ale súčasne umožňujú stretnutia oboch 
pohlaví v čase rozmnožovania. K prelínaniu územia lovných revírov dochádza 
u tigrov iba v prípade území samčích s územiami samíc, pretože jednotlivé samce 
si svoje revíry pred ostatnými samcami úzkostlivo chránia. 

Samec tigra vedie samotársky život. Samice sú, naopak, tolerantné a zvyčajne sa 
navzájom znášajú. 

Potrava a lov 
Aj napriek svojej veľkej sile a čulým zmyslom musí tiger na love stráviť dlhé 

hodiny, úspešnosť jednotlivých pokusov uloviť korisť býva spravidla asi v pomere 
1:10. Tiger sa za svojou korisťou plazí desať až dvadsaťpäť metrov. Jeho plazenie 
má špecifickú podobu - tiger sa v chrbte prepadá, zatiaľ čo zadné nohy zostávajú 
pevne na zemi. 

Malé zvieratá usmrcuje prehryznutím hrdla, väčšie najprv strhne k zemi a potom 
prehryzne tepny v oblasti šije. Pri chybnom alebo neúspešnom zásahu tiger 
ustupuje do vzdialenosti asi dvesto metrov. V takom prípade útok zopakuje iba 
výnimočne. Korisť po usmrtení zatiahne do úkrytu, kde ju potom žerie, pije vodu 
a usína. Zvyšky koristi však ešte pred usnutím dôkladne ukryje. Tiger, podobne 
ako ostatné veľké mačkovité šelmy, žerie potravu v polohe ležmo. Tiger sa 
špecializuje na lov veľkých kopytníkov, v prípade núdze žerie i ryby, žaby, 
korytnačky, vtáky, myši a občas plody. 
Viete, že... 

- tigre sú schopné prenášať aj takú ťažkú korisť, na zodvihnutie ktorej by 
bolo treba päť silných mužov. 

- keď sa stretnú dva tigre, pozdravia sa zvláštnym zvukom, ktorý vzniká 
prudkým vyfŕknutím vzduchu z nosa a papule. Iným výrazom priateľstva 
medzi tigrami je dotyk hlavami, lícami a napokon vzájomné otieranie 
bokov. 
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VIETE,ŽE...? 
 

 
Presnú vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom stanovili vedci roku 1969 podľa 

času, za ktorý svetlo putovalo zo Zeme na Mesiac a späť. Svetlo z lasera na Zemi 
sa odrazilo od zrkadla, ktoré umiestnili kozmonauti na Mesiaci. 

 
Veľmi dobrý odraz zvuku je v Katedrále sv. Pavla v Londýne, v tzv. Galérii 

šepotu. Ak niekto zašepká na jednej strane, ktorá je vzdialená 36 metrov, jeho 
slová je zreteľne počuť na druhej strane. 

 
Najhlučnejším zvieraťom na svete je modrá veľryba. Vydáva zvuky o sile 188 

dB, ktoré sa dajú zachytiť až na vzdialenosť 850 km. 
 
Najväčší a najhlasnejší hudobný nástroj na svete je v Atlantic City v USA. Je 

to organ, ktorý má 33 112 píšťal a dokáže vydať zvuk rovnako mohutný ako 25 
dychových orchestrov. 

 
Nie všetky živočíchy vnímajú zvuky tak ako my. Kobylka „počúva“ nohami. 

Máva nimi vo vzduchu a tak určuje, odkiaľ zvuk prichádza. Hady nemajú uši, 
preto nepočujú zvuk vo vzduchu. Zachytávajú nízke zvuky zo zeme. Ryby počujú 
pomocou svojho tela. 

 
Atómy a molekuly sú také malé, že v jednom zrnku piesku je asi toľko 

atómov, koľko je zrniek piesku na pláži. 
 
Sklo nie je tuhá látka, ale kvapalina. Nevidíme, že tečie, lebo má veľmi vysokú 

viskozitu. Veľmi staré okná sú na spodku hrubšie, pretože sklo za ten čas stieklo 
dolu. 

 
Na vrchole Mount Everest, kde je tlak vzduchu nižší, vrie voda už pri 70 

stupňoch Celzia. Čim nižší je tlak vzduchu, tým nižší je bod varu kvapalín. 
 
Najväčšia krúpa ľadovca v histórii sa našla v Kansase v USA. Mala šírku 19 

cm, hmotnosť 758 g a veľkosť melónu. 
 
Európska žena podľa výpočtov jedného sociológa uvarí za život v priemere 

200 ton jedla, čo sa rovná hmotnosti asi 40 slonov. 
 
Nemeckí lekári vypočítali, že každý schod, po ktorom vystúpite, predĺži váš 

život o štyri sekundy. 
Pripravila: Silvia Petrášová 
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ŽIACKE NEZMYSLY  
 

-Som rád, že moja babka je žena. 
-Teta Dorota sa vraj rozviedla. Som zvedavý, kto je ten šťastný. 
-Poddaní museli za rok odrobiť 500 dní. 
-Básnik zakončil svoj život smrťou. 
-Storočná vojna trvala 30 rokov. 
-Krokodíly sa veľmi nápadne podobajú na krokodíly. 
-Epitaf je nápis, ktorý si na hrob napíše sám mŕtvy.             
-Najpestovanejšou pšenicou v tejto oblasti je ryža.            
-Keď pani učiteľka na hudobnej začne spievať, končí sa umelecký zážitok.     
-Na Vianoce nám kapor zdochol už vo vani, tak ho oco predal babičke za stovku. 
-Sledovanie hororov je asi tak napínavé, ako používanie tenkého toaletného papiera. 
-Keď si zapichneme palec do prsta... 
-Američania vyhlásili neutralizáciu. 
-Havaroval v Martinke pri Dunaji. 
-Lenin bol ruský diktatúr. 
-Hitler začal tróniť v roku 1933. 
-Mokrý prs priložíme k nosu a ak zacítime závan vzduchu, postihnutý žije. 
-Postihnutému vytiahneme jazyk a zistíme, že žije. 
-Keď človek nedýcha, tak nežije, preto mu dávame umelé dýchanie. 
-Rastliny delíme do čeľadí, rodov, na druhy podľa čeľadí, druhov a rodov. 
-Sústava organistov... 
-Hlavného hrdinu napadla svokra vlkov. 
-Číňania vynašli brušný pach. 
-Môj kamarát zahral sonátu pre štyri ruky celkom sám. 
-Učili sme sa botaniku človeka. 
-Zámená sú osobné a nákladné.  
-Spánok posilňuje telo a zaháňa myšlienky na školu. 
-Naše ovocné stromy, ktoré pestuje otecko v záhrade, dávajú každoročne veľa lístia. 
-Ondreja pohrýzlo svedomie a dostal besnotu. 

UČITEĽSKÉ OMYLY 
-Napíšte si písmena od 1 do 30. 
-Ten článok je napísaný ako pre debilov, takže ho pochopíte aj vy. 
-Žiaci, nezabudnite, túto stredu bude víkend. 
-Tam musíte napísať rodné číslo zdravotného preukazu. 
-Stačí zo zošita, takže sa to naučte z knihy. 
-Rovno prilož kružidlo a narysuj konečne tú priamku! 
-Laco, chcem od teba počuť, aby si bol ticho. 
-Teraz vám nadiktujem obrázok. 
-Ovoňaj, ako to šumí a nakresli, ako to vonia. 
-Pán učiteľ, po plafóne lezie pavúk. Tak ho zašliapni a neotravuj. 
-Pani učiteľka, už zvonilo! Ale mňa neoklamete! Ešte máme sedem centimetrov! 
-Minule, asi pred 150 rokmi... 
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Čaro prekvapenia 
 

Označ, ktoré z týchto udalostí by boli pre teba príjemným prekvapením. 
 

1. V prvý deň jarných prázdnin zažiť poriadnu nádielku snehu. 
2. Dozvedieť sa, že ťa tvoja priateľka má rada. 
3. Povedať, že váš pes „vycíti“, keď sa nachádzaš v kríze a vtedy ťa neopustí. 
4. Stretnúť dieťa, ktoré sa na teba usmeje. 
5. Byť v spoločenstve 25 dospelých ľudí rôznej národnosti. 
6. Počas prechádzky lesom natrafiť na číry prameň vody. 
7. Dostať darček od človeka, o ktorom si už najmenej tri roky nič nepočula. 
8. Dostať do daru kôš plný kvetov. 
9. Prijať neočakávanú návštevu priateľky. 
10. Dostať košík s gastronomickými špecialitami z celého sveta. 
11. Vidieť dúhu na jasnom nebi. 
12. Dozvedieť sa, že človek, ktorého si považovala za nepriateľa, ťa obhajoval 

na verejnosti. 
13. Nájsť vec, o ktorej si bola presvedčená, že si ju navždy stratila. 
14. Mať istotu, že už nikdy nebude vojna. 
15. Dozvedieť sa, že svet práve dospel k ekologickej rovnováhe. 
16. Vidieť všetky fázy zapadajúceho slnka a obdivovať jeho farebné variácie. 
17. Nečervenať sa, keď sa na teba pozerá, alebo sa s tebou rozpráva človek, na 

ktorom ti záleží. 
18. Povedať, že váš pes sa s tebou rád hrá. 
19. Okamžite sa zbaviť nádchy alebo inej choroby či bolesti. 
20. Počas najbližších letných prázdnin stráviť aspoň mesiac na misiách v Afrike. 
21. Prežiť polárnu noc na astronomickej pozorovacej stanici. 
22. Vedieť ovládať svoj hnev. 
23. Prežiť 10 dní na farme. 
24. Stretnúť spolužiaka zo škôlky, s ktorým si sa odvtedy vôbec nevidela. 
25. Počuť správu o stanovení spoločnej svetovej meny. 

 
Vyhodnotenie: 
Od 1 do 5 : Nezaoberáš sa každodennou realitou, si nevšímavý. Možno vnímaš, 
čo sa deje okolo teba, ale nevieš „čítať“ z jednotlivých situácií, a tak strácaš 
prehľad o sebe i svojom okolí. Keď budeš pozornejší, oveľa viac sa budeš tešiť zo 
života. 
Od 6 do 16 : Ľahko sa necháš „nakaziť“ životom, ktorý okolo teba pulzuje. Rada 
sa zahrávaš s emóciami a túžbami. Experimentuješ s radosťou zo života, no 
uvedomuješ si, že život nie je pierko. Vieš žiť. 

Od 17 do 25 : Vieš premieňať každodennú realitu na malé zázraky, a  tak si 
často dopraješ nádherné prekvapenia. Nič ti neunikne. Dostala si sa na cestu, ktorá 
vedie k večnému šťastiu. 
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CYKLISTIKA   
 

Moja sesternica Veronika Petrášová a ja sme sa  rozhodli ísť niekam na 
bicykloch. Naša trasa bola Kúty  ( kde si môžete zakúpiť domáci hrudkový syr ), 
okruh, Lazany, Kanianska priehrada. Zapáčilo sa nám to 
a odteraz sem chodíme každý pondelok – piatok. Vyrážame 
o 18.00 hod. ( po Rosalinde). Ak by sa chcel niekto pripojiť, 
príďte o päť minút šesť pred dom Petra Petráša mladšieho ( 
Poľná 33, Prievidza, tel.č.: 541 97 31), alebo pred dom 
Petra Petráša staršieho (  Veľkonecpalská 117, Prievidza, 
tel.č.: 541 99 57).  

Ak sa budete nudiť, príďte! Čakáme vás! 
 
FUTBAL  – MAJSTROVSTVÁ  EURÓPY 
2000 
 

Prednedávnom sa uskutočnili ME 2000. Tento futbalový šampionát mal veľa 
dobrých reprezentačných tímov. Slovensko sa na ME neprebojovalo, ale Česi áno. 
Na šampionáte sa diali zázraky. Juhoslávia vyhrávala nad Španielskom 3:2, ale 
Španieli v nadstavenom čase dali 2 góly. Konečný stav bol teda Juhoslávia – 
Španielsko – 3:4. Česko malo dobrých hráčov. Proti Francúzsku dali brvno 
a tyčku, a preto aj prehrali. Do finále sa prebojovalo Francúzsko a Taliansko (2:1). 
Francúzsko teda získalo titul majstra Európy. 
 
ME  2000 – TIPOVANIE  MINIŠTRANTOV  
 

Pred jednou nedeľnou sv. omšou rozdával Maťo Karpiš tabuľky na tipovanie 
ME 2000. Mne sa neušla a preto som si ju musel ísť cez týždeň zobrať. Tabuľky 
odovzdalo okolo 30 miništrantov. Po úspešných tipoch sa miništranti dozvedeli 
výsledky: 

1. miesto: Maťo Surovčík (Kopaničky) 
2. miesto: Maťo Humaj ( Necpaly) 
Mal som o jeden bod menej ako Maťo Surovčík. Som šťastný, že mám 
2.miesto. 

                       Martin Humaj 
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A na koniec ... 
 

Mišo prišiel opitý na zoznamovaciu 
schôdzku. Dievčina, ktorá ho 
očakáva, mu vyčíta: 
„Nehanbíte sa mi predstaviť 
v takomto stave?“ 
„Ale slečna, veď v inzeráte ste 
napísali, že stav nerozhoduje!“ 

��� 

Jeden kamarát vraví druhému: 
„Vypi ť dva litre vína nie je žiadne 
umenie!“ 
„A čo je umenie?“ 
„Umenie je ísť potom rovno.“ 

��� 

„Susedko, prečo ste taký zničený?“ 
„Neviem, ako by ste vyzerali vy, 
keby ste museli celý deň hádzať 
piesok do miešačky!" 
„Tak prečo si nenájdete inú prácu?“ 
„Ako inú, veď len zajtra do nej 
nastupujem…“ 

  ��� 

„Pán doktor, bolí ma žalúdok.“ 
„Pijete?“ 
„Pijem. Ale nepomáha to.“ 

��� 

Dežo s Gejzom vezú na bicykli 
vrece piesku. Zastaví ich policajt: 
„Čo máte v tom vreci?“ 
„Piesok.“ 
Policajt sa presvedčí, že je to pravda 
a pustí ich. Za rohom vraví Dežo 
Gejzovi: 
„Tak už vieš, ako sa kradnú 
bicykle?“ 

��� 

Šéf sa pýta zamestnanca, ktorý sa 
vrátil zo služobnej cesty: 
„Za čo ste tak veľa platili?“ 
„Za hotel.“ 
„Tak v budúcnosti láskavo 
nekupujte hotel na účet firmy!!!“ 
 

 

-Čo urobí slimák, keď chce spáchať 
samovraždu? 
-Pozrie sa do zásuvky. 

��� 

Dežo príde neskoro do práce. Majster 
si poklope po hodinkách a hovorí: 
„Dežo, sedem päťdesiat!“  
„Vážne, pán majster, také lacné? 
A kde ste ich prosím kúpili?“ 

��� 

„Žiaci, dnes budeme počítať do desať. 
Martin, čo nasleduje po štvorke?“ 
„Výprask!“ 

��� 

„Jožko, o pár dní budeš mať 
sestričku!“ 
„Sestričku nechcem!“ 
„Prečo?“ 
„Lebo mi bude pichať injekcie!“ 

��� 

„Ocko, požičal by si mi tvoju 
fotografiu?“ 
„Načo ti bude?“ 
„Lebo pani učiteľka by rada videla 
toho mamľasa, čo mi pomáha pri 
domácich úlohách.“ 

��� 

Viete, čo sa stane, keď sa zrazia dve 
blondínky? 
Rozbije sa zrkadlo. 

��� 

Učiteľ angličtiny hovorí: 
„Ubezpečujem vás, že keď zopakujete 
jedno slovo 10 – 20 krát, bude navždy 
vaše.“ 
Dievča v poslednej lavici zavrie oči 
a šepká: „ Alfonzko, Alfonzko, 
Alfonzko,...“ 

��� 

Aké poznáme najrozšírenejšie 
náboženstvá? 
Kresťanstvo, Hudizmus, 
Alkoholizmus, Island. 
 


