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Milí čitatelia 

 

V jari sa nielen skrýva 

symbolika príchodu nového 

života, ktorý už čoskoro 

oslávime sviatkami Veľkej 

noci, ale je aj faktickým 

príchodom zazeleňovania sa 

prírody a prebúdzania sa 

niektorých zvierat zo 

zimného spánku. Na jednu 

stranu sa v týchto dňoch 

môžeme obhliadnuť za 

prvým školským polrokom 

a polročným vysvedčením, 

ale i s nádejou a novou silou  

zdolávať nové výzvy a 

skúsenosti, ktoré nás budú 

posúvať vpred.  

Kedy príde už tá jar? Čakáme 

ju ako dar. Poberaj sa starec 

marec, tam kam išiel február.  

 
   

Príjemné listovanie 

v časopise „Werferka.“ 
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07. februára 

2018 

zorganizovala  

vedúca 

vychovávateľka 

Mgr. D. Balažková.  

 

STRANA  3 

Pozri časť „Európsky deň 112“ na stranách 4-5 

Aktivity v školskom internáte 

1. Miesto Máteová Natália 9. VS 

2. Miesto Kuruová Marianna 7. VS 

3. Miesto Peťková Danka 1. VS 

Foto: archív Mgr. D. Balažkovej 
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Európsky deň 112 

Európske číslo 
tiesňového volania bolo 
zavedené v roku 1991 
(Rozhodnutím Rady z 29. Júla 
1991) so zámerom etablovania 
jednotného čísla tiesňového 
volania fungujúceho popri 
existujúcich národných číslach 
tiesňového volania vo všetkých 
členských štátoch Európskej 
únie. V Slovenskej republike 
bolo číslo 112 zavedené 1. Júla 
2003. 

Naša bezpečnosť 
nie je samozrejmosť... 

Naša bezpečnosť? Áno, 

naša. Ani si to neuvedomujeme, 

ale žijeme v nebezpečnej dobe. 

Internetom ovládanej, ľuďmi 

bažiacimi po moci a zbraňami. 

Všetko toto je okolo nás 

a ohrozuje nás to. Preto si 

vážme našich strážcov. Anjelov 

našich snov, detí a nás.   

Zaspomínajme na naše detstvo, 

aké bolo? Väčšina z nás ho mala 

úžasné, ale prečo? Pretože 

máme ľudí, ktorí dávajú pozor 

na našu bezpečnosť a je ich 

neskutočne veľa. Napríklad 

hrdinovia našich snov, policajti, 

hasiči, vojaci... 

 

  Na policajtov sa len sťažujeme, 

to áno, ale nikto im nepovie 

ďakujem za bezpečnosť na 

cestách. Predstavte si, keby 

nekontrolovali cesty. Išla by 

mamička s deťmi v dobrej 

nálade, z nákupu, ale čo ak by 

oproti išla partia opitých 

chalanov, nevšimli by si ich, 

pridali na rýchlosti a robili 

vylomeniny. Bum! Auto v aute. 

Katastrofa! Matka v bezvedomí, 

deti mŕtve. Hrozné. Pre toto sú 

tu policajti. Riešia problémy, pre 

nás často banálne ba až 

nepodstatné, typu sused mi 

zbiera jablká z mojej strany 
jablone, manžel ma podvádza, 

pre nás to nič neznamená, ale oni 

ku všetkému pristupujú vážne. 

Vypočujú si našu sťažnosť, 

s vážnou tvárou bez humoru. 
Snažia sa vyriešiť náš problém. 

Dávajú nám nádej, keď ju 

prestaneme mať. Nie je to pre 

nich len práca, je to povolanie 

pomáhať ľuďom, ako to majú aj 

napísané na svojich uniformách 
„Pomáhať a chrániť“. 
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Európsky deň 112 

Sú čestní, hrdí na seba, 

postupujú na priečkach 

vlastnou usilovnosťou, nie 

vďaka intrigám a peniazom. 

V mojich očiach sú to veľkí 

ľudia, či tí ktorí vyrubujú 

pokuty, alebo riešia zločin. 

Spravodlivosť, vždy vyhrá! 

  Udržujú poriadok na cestách, 

uliciach a pomáhajú riešením 

problémov „obyčajných“ ľudí 

ako sme my! 

  Ich najbližšími kolegami sú 

hasiči. Klobúk dolu pred nimi. 

Denno-denne sa vrhajú 

v ústrety nebezpečenstvu, aby 

zachránili životy. Títo anjeli bez 

krídel vbehnú do horiaceho 

domu, aby zachránili našich 

blízkych ľudí, na ktorých nám 

záleží. Vždy pri tom riskujú svoj 

život. Nikdy nevieme, či ich 

doma nečaká žena s deťmi, 

chorá mama. Oni to vedia ale 

ani to im nezabráni vrhnúť sa 

do nebezpečenstva, aby 

ochránili to najcennejšie, 
ľudský život. Bohužiaľ, niekedy 

sa stane, že nás zachránia, ale 

oni sami odídu do neba. 

 

  Pomáhajú obciam pri 

záplavách, s evakuáciou ľudí, na 

oranžových člnkoch pripravujú 

ľudí a často aj zvieratá. Bohužiaľ, 

to si uvedomíme až neskôr, keď 

ich stratíme. Preto si musíme 

pomáhať, že hasiči? 

  Všetko si vyžaduje odvahu  

a tréning.  Najtvrdší tréning 

majú ochrancovia nášho štátu, 

nášho domova, naši vojaci. Ľudia 

s veľkým srdcom, ktorí kvôli 

nášmu bytiu podstupujú ťažké 

tréningy, fyzickej či psychickej 

ráže. Učia sa nemať strach, 

nepoddať sa bolesti a bojovať. 

Udržujú vzťahy, aj keď sú na 

míle ďaleko od svojich blízkych, 

ale vedia, prečo to robia. Robia 

to pre nás, našu budúcnosť 

a naše deti.  Je to úžasné 

a obdivuhodné, a preto im patrí 

veľká vďaka. Im, našim 

ochrancom. Ako raz povedal 
jeden múdry človek: „Vodu 

neoceníme, pokiaľ nám 

nevyschne studňa“. 
Janka Stolárová 
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Ako reagovať na negatívnych ľudí? 

 
Dnes je v móde drzosť. Drzosť v obchodoch, 

drzosť na úradoch, drzosť v školách, na pracovisku, 

dokonca aj doma. Kam sa podel rešpekt? Je nám príjemné, 

ak sa k nám niekto chová drzo? 

Aký je rozdiel medzi drzosťou typu „odvaha a úprimnosť“ 

a drzosťou typu „dešpekt“? 

 

Ak nám na druhej osobe niečo prekáža, je dobré sa 

zamyslieť a úprimne si odpovedať, v akej miere sa to 

nachádza aj v nás. Ak zistíme, že nedisponujeme takými 

vlastnosťami ako osoba, ktorá nám vadí, resp. nám na nej 

vadí jej správanie, potom daná osoba nebude naším 

„zrkadlom“, ale naším „učiteľom“. 

Pri negatívnych ľuďoch, sa držte týchto pravidiel, ktoré 

pomáhajú zareagovať miernejšie:  

 

1.     „Nikdy sa nehádaj s blbcom. Niekto by si nemusel 

všimnúť, že je medzi vami rozdiel.“ Alebo „Nikdy sa 

nehádaj s hlupákom. Stiahne ťa na vlastnú úroveň a potom 

ťa prevalcuje bohatými skúsenosťami.“ 

2.     „Snažme sa odpovedať vždy iba dobrom, iba tak  sa dá 

svet zlepšiť. Odpovedajme buď dobrom alebo 

neodpovedajme vôbec. Keď na zlo odpovieme zlom, zla 
pribúda.“ 

3.     „Nesúťažím s nikým. Bežím si svoj vlastný pretek. 

Nemám nijakú chuť zúčastniť sa preteku v tom, kto je lepší 

ako niekto iný – žiadnej jeho podobe. Chcem sa len 

zlepšovať, byť lepší, než som bol včera. To som ja a preto 

som slobodný.“ 

                                                                     Zdroj: www.rodinka.sk 
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Pozeráš časť „Fašiangy“   

 

Fašiangy 

Obdobie jedla a zábavy od Troch kráľov do 

Popolcovej stredy 

 

 
 

Slovo fašiang pochádza z 

nemeckého vast-schane, ktoré vo 

voľnom preklade znamená posledný 

nápoj. Symbolizovalo nastávajúci 40-

dňový pôst pred Veľkou nocou. 

Fašiangy sa začínajú deň po Troch 

kráľoch 7. januára a končia sa pohyblivým 

utorkom pred Popolcovou alebo tzv. 

škaredou stredou, ktorá v roku 2018 

pripadla na 14. februára. Sú obdobím jedla 

a zábavy. 

Podľa dĺžky fašiangového obdobia 

sa rozlišovali krátke a dlhé fašiangy. 

Žartovne sa hovorilo, že keď je krátky 

fašiang, vydajú sa aj škaredé dievčatá. V 

slovenskom prostredí to bolo dané aj 

roľníckou kultúrou. Hoci sa gazdovia už 

pripravovali na jarné práce, ešte nebolo veľa 

roboty, takže okrem priadok a páračiek bol 

čas aj na svadby. Trvali dlhšie ako dnes a 

bola to slávnosť nielen rodiny, ale celej 

dediny. 

13. februára 2018  

sa v jedálni školského 

internátu uskutočnila 

„Valentínska zábava“, 

na ktorej sa naša 

mládež veľmi dobre 

bavila.  Program bol 

spestrený o vystúpenie 

detí z tanečného štúdia 

„Hviezdička.“ 
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Pozri časť „Cesta za krásnou pleťou“ na strane  9 

Aktivity školského internátu 

 

Celointernátnu akciu zorganizovala  

p. vychovávateľka Ing. V. Palmovská, 

 v porote sedeli Ing. I. Koščová a Bc. J. 

Čikoš. 

 

 

 

 
 Naše žiačky sa 21. 02. 2018 

v doprovode p. vychovávateľky 

Mgr. M. Čupkovej zúčastnili 

vedomostného kvízu, ktoré 

organizoval ŠI – Jedlíkova. 

Obsadili 3 miesto.  
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Pozri časť „Rozhovor s p. V. Flegnerovou  na strane 11“ 

Najdôležitejším krokom je 

starostlivosť. Mnohé ženy ešte stále 

nemajú záujem alebo vytrvalosť 

v starostlivosti o svoju pleť.  

Pravidelnosť a disciplína je 

nenahraditeľná.  

Netreba podceňovať pravidelné 

odličovanie, ani čistenie pleti. 

Základom je dosiahnuť naozaj čistú 

pleť, ktorá bude pevná. K tomu je 

nevyhnutná kvalitná kozmetika.   

Ženy by mali používať denný, 

nočný, ale aj očný krém. Dodatočne 

stačí už len podtrhnúť celkovú vizáž 

make-upom a správne upraveným 

obočím.  
Aďka a Rebeka 

Foto: archív R. Bereczovej a internet 
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Pozri časť Veľká noc od “strany 15“  

Aj v tomto školskom roku bola vyhlásená 

p. vychovávateľkami  

V. Flegnerovou a I. Koščovou  

literárna súťaž. 

Aj takouto formou povzbudzujeme našu mládež, aby 

nezabúdala na písané slovo. 
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Rozhovor s p. vychovávateľkou  

Vlastou Flegnerovou o internátnej knižnici 

Dobrý deň. 

Dobrý deň.  

   Koho nápad bol založiť knižnicu? 

   Knižnica vznikla paralelne s internátom, ako vznikol 

internát hneď bola vybudovaná aj knižnica. 

   Kedy vznikla knižnica? 

   Knižnica vznikla v roku 1966, presne ako internát. 

   Kto sa stará a dopĺňa knižnicu? 

   O knižnicu sa starám ja, a knihy sa kupujú po 

konzultácii s pani riaditeľkou. 

   Z čoho sa kupujú knihy? 

   Na knihy prispieva  združenie ZRPŠ.  
Koľko kníh je v knižnici? 

   V knižnici je približne 2 500 výtlačkov. 

Aké žánre a druhy kníh sú v knižnici? 

   V knižnici je beletria, povinné čítanie, poézia, 

odborná literatúra, pedagogická a psychologická 

literatúra a pod.  

   Organizujú sa aj akcie v rámci knižnice? 

   Knižnica organizuje literárnu súťaž a výstavu kníh, 

každoročne v decembri a v marci. 

   Je obľúbená knižnica u študentov? 

   Knižnicu navštevuje primerané množstvo študentov, 

ktorí majú záľubu v knihách a radi čítajú. 

Keď máte záujem navštíviť knižnicu, pondelky a  

stredy od 18. 30 do 19. 30 radi Vás privítame.  

Ďakujem za rozhovor 

Janka S.   
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dovoľte, aby som vyjadrila svoj názor na tému- „Nemiluj 

knihy, aby si nimi vyzdobil príbytok, ale aby si 

ozdobil telo a ducha.“ 
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   Nemyslím, že každý sa stotožní s mojim názorom, ale pre 

mňa je kniha neodmysliteľnou súčasťou mojich voľných chvíľ. 

Už od prvých mojich pokusoch s čítaním ma fascinovali 

obrázky, písmenka, slová a potom nekonečné množstvo 

informácií ktoré ma pohltili do svojho sveta a tak som odhalila 

čaro čítania kníh. 

   Každého človeka dnešnej doby už od narodenia zahŕňa hŕba 

kníh. Prvými boli obrázkové leporela, neskôr krátke príbehy, 

ktoré nám čítali rodičia a potom prišiel šlabikár a prvá prečítaná 

kniha. 

   Keď človek vysloví slovo kniha, ani si neuvedomuje, čo to 

slovo znamená. Pre mnohých ľudí v dnešnej uponáhľanej dobe 

je to len obyčajné, pominuteľné slovo. Pre iného je to slovo, 

ktoré v sebe skrýva tajomstvo, hŕbu zážitkov, napätia, ľudských 

príbehov a dobrodružstva. Kniha je ako malý život hrdinu, 

ktorý prežívame spolu s ním. 

   Aké je vlastne poslanie kníh v ľudskom živote? Aký majú 

význam? Moji rodičia ma už od malička učili, že knihy nie sú 

na to, aby nám vyplnili prázdne police, alebo ozdobili dom. 

Kniha nám má obohatiť dušu. 

Často sa stretávame s pohľadmi na majestátne knižnice 

plné kníh. Veľa ľudí má mylný dojem, že tieto knižnice veľa 

vypovedajú o múdrosti ich majiteľa a že ich majiteľ môže byť 

len veľmi vzdelaný človek. No nie je tomu tak. 
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Často krát si ľudia kupujú knihy len preto, aby im 

to zapadlo do interiéru a mohli sa pred známymi 

pochváliť, že majú tu ktorú knihu a svojou vlastnou 

knižnicou s hŕbou kníh, ktorých tajomstvo nikdy nebolo 

odhalené a zapadnú prachom na pohrebisku kníh zvanom 

nepoužívaná knižnica. No, na druhej strane existujú ľudia, 

ktorých záľubou ba priam závislosťou je odhaliť 

tajomstvá každej knihy. V rukách týchto ľudí knihy priam 

kvitnú, keď môžu odovzdať svoje tajomstvo do rúk 

skúseného čitateľa, ktorý si tajomstvo uchová a potom 

spomína na krásne príbehy strávené s hrdinom pri jeho 

ceste životom. 

 Každá kniha ukrýva v sebe čaro. Či už je to 

kniha romantická, historická či dokonca cestopisná alebo 

opisná. Na svete existuje nespočítateľné množstvo 

fantastických kníh. V každej z nich sa skrýva hrdina, 

ktorý prežíva svoj životný údel. Pri čítaní knihy sa aj my 

stávame malými hrdinami svojej fantázie, keď sa živo 

vciťujeme do deja príbehu.  

 „Čítať peknú knihu je nepretržitý dialóg, 

v ktorom kniha hovorí a duša odpovedá“ – tento citát od 

Andrého Maurisa ma zaujal hlavne svojou pravdivosťou. 

Tuto môžeme pochopiť aké nenaplnené a nevypovedané 

sú duše ľudí, ktorí sa nikdy nezačítali do knihy. A tak, 

hoci trochu melancholický, by som ukončila svoj príhovor 

prianím, aby čím viac ľudí chápalo knihy ako časť svojho 

každodenného života, v ktorom ho obohacuje a posúva 

jeho rozhľad.   

                    

Vychovávateľka  Palmovská 
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22. 3. 2018 SVETOVÝ DEŇ VODY 

V ŠI sa uskutoční 20. 03. 2018  
vo vestibule 
Svetový deň vody - Tento deň bol vyhlásený ako Deň 

vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na 

Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový 

deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s 

odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a 

rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň 

venovali konkrétnym aktivitám,  ktoré podporia 

informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame 

vody.  

VYHODNOTENIE LITERÁRNEJ SÚŤAŽE 

Práce žiakov vyhodnotí komisia. Vyhlásenie výhercov 

bude prebiehať v knižnici ŠI. O termíne budú informovať 

p. vychov. V. Flegnerová a I. Koščová. 

BRIGÁDA V OKOLÍ ŠI 

Minimálne traja žiaci z výchovných skupín budú 

pomáhať so zveľaďovaním okolia ŠI. Bližšie informácie  

podá Ing. V. Žiaran PhD.  
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Veľkonočné Prázdniny 

štvrtok 29.3.2018 - 

utorok 3.4.2018  

nástup do školy 4.4.2018  

  

 

Veľká noc je pre kresťanov 
oslavou zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša Krista po 
jeho smrti na kríži. Udalosti Veľkej noci a ich interpretácia 

úzko súvisia s významným židovským sviatkom Pesach, ktorý 
sa slávi zhruba v rovnakej dobe. V 

prostredí Gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa pre tento 
sviatok používa takmer výlučne názov Pascha. 
Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa 

časovo zhruba prekrývajú s pohanskými oslavami 
príchodu jari, ľudové tradície prevzali z predkresťanských 

dôb mnoho zvykov a obyčajov. 
Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. 

Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne 
mesiaca - po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu - 

nedeľu - pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa 
svedectva apoštolov prvý deň po sobote (Matúš 28,1 Marek 

16,1 Lukáš 24,1 Ján 20,1). Veľkonočný - tichý týždeň trvá 
od Kvetnej nedele po Bielu sobotu, počas ktorého si cirkev 

zvlášť intenzívne pripomína pamätné dni utrpenia a smrti 
Ježiša Krista. Ich vážnosť pripomína čierne chrámové rúcho. 

 

                                                                                             Zdroj: internet 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zm%C5%95tvychvstanie_P%C3%A1na
https://sk.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%AD%C5%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pesach
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9ckokatol%C3%ADcka_cirkev
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pravosl%C3%A1vna_cirkev
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pohanstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jar
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Veľkonočné priania plné humoru:  
Potešte priateľov i rodinu 

Trošku vody za golier, pár vajíčok na tanier, pár 
šibnutí po zadku, veľa zdravia ku sviatku, želá 

rodina... 

Veselú Veľkú noc, sladké koláče, ohybné korbáče, vodu studenú, 
šunku údenú, veľa radosti a žiadne starosti praje rodina... 

Na stole bahniatka a veľké dobroty, príde i láska, 
vykroč jej oproti! Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné, 

veď patria každému, sú predsa veľkonočné. 

Ty si šibal zajačik, kde si schoval korbáčik? Zdá sa, že ho milý 
zajko, vymenil za pekné vajko. Spokojné a láskyplné prežitie 

veľkonočných sviatkov želajú... 

K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. Na 
Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody. Veď 
sviatky jari sú len raz, tak oslávte ten krásny čas. 

Malý zajko v tráve čupí, sleduje ako jar sa budí. Všetko živé 
raduje sa, na Veľkú noc hotuje sa. Privítajme sviatky jari, nech 

sa všetkým dobre darí. 
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Mnohí z nás by 

najradšej rána zrušili. Je to doba, 

ktorú treba pretrpieť. Za ranné 

vtáča sa nepovažujete, zobudiť sa 

skoro ráno na pípanie budíka s 

vidinou náročného dňa je pre vás 

nočnou morou. A keď už vstávate 

s nie práve najpríjemnejšou 

náladou, zamračení prežívate 

celý deň. Podľa psychologičky z 

Harvardu Amy Cuddyovej to už 

môže byť minulosťou! 

 

Preto tým vlastne posilníte svoje 

sebavedomie. A to už ani nie je reč o 

tom, ako ľahko sa vám zrazu bude 

vstávať. Je lepšie sa ponaťahovať 

ešte v posteli a až potom sa 

nohami dotknúť svojej podlahy, 

než vstať ešte s nerozlepenými 

očami v polospánku. Horší by bol 

prípad, ak by ste spali v polohe 

embrya, z ktorej by ste sa aj zobudili. 

Je dokázané, že tí, ktorý sa takto 

prebudia sú bez nálady a viac 

vystresovaní. Vy si však môžete ešte 

viac posilniť svoju náladu. Okrem 

strečingu sa usmievajte. S úsmevom 

sa zaručene ľahšie vstáva.  

Zdroj: archív článkov 

 

Budete sebaistejší a šťastnejší 

Celý váš postoj i štart do 
nového dňa zmení jediná vec. 
Dôležité je po prebudení nevstať 
hneď z postele. Aj keď väčšina 
smeruje rovno do kúpeľne alebo sa 
hneď oblečie, tentokrát spravte inak. 
Hneď ako otvoríte oči poriadne sa 
ponaťahujte. Čo najviac ako sa len dá. 
Nezabúdajte ani na svoje ruky, 
konkrétne paže, ktoré roztiahnite do 
tvaru písmena V. Podľa 
odborníčky ľudia, čo tak robia 
každé ráno, sú šťastní, sebaistí a 
úspešne vkročia do nového dňa. Je 
to zaujímavé, ale pri tejto póze 
dostane mozog signál, že sa cítite 
sebaisto. 
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Prvá vec, ktorú by sme mali 

urobiť hneď po zobudení: 

Očakávajte veľké zmeny! 

Vstávajte každé ráno plný 
elánu a chuti do nového dňa! Ako 
sa to dá? Jednoducho. Podľa 
psychologičky Amy Cuddyovej 
stačí zaradiť do svojej 
každodennej rannej rutiny jedinú 
vec, ktorá sa však veľkou mierou 
odrazí na celom dni a vôbec 
vašom zmýšľaní! 
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Tajnička ukrýva koniec výroku: 

„Hľadať úspech vo vynaliezavaní je tvrdá ťažká práca, ktorá málokoho privedie k cieľu, ale 

mnohých ľudí už....“ 

Vylúštenú tajničku posielajte na werferkaag@gmail.com 
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1 -  Ročné obdobie 

        

 
2 - Prvé jarné kvety 

        

 
3 - Marec je mesiacom…(jedn. č.) 

     

 
4 -  Činnosť chlapcov na Veľkonoč. pondelok 

   

 
5 -  Veľkonočné jedlo 

        

 
6 -  Ktorý deň sa oblieva 

       

 
7 -  13. apríl je Deň.... 

        Tajničku zostavila: Natálka Rusnáková 

 

 

STRANA  19 

Dievča hovorí chlapcovi: 

- Si krásny.  

Chlapec:  

- Vďaka. 

- Vieš, chcem,  aby medzi nami niečo bolo. 

- Aj ja, - odpovie chlapec.  

Dievča šťastne hovorí: 

- Naozaj? A čo? 

A chlapec jej nato:  

- Stena. 

 

mailto:werferkaag@gmail.com
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Koordinátorka: 

Ing. Irena Koščová 

Prispievateľky= 

redaktorky 

Viki Kapsdorferová 

Kristínka Viteková 

Mirka Krausová 

Miška Nemogová 

Nikolka Bobková 

Natálka Rusnáková 

Foto: 

Janka Stolárová 

Simonka Krajčová 

Ivanka Eľková 

Ing. Irena Koščová 

 
Nájdete nás na: siagarbana.sk 

Píšte nám: werferkaag@gmail.com 
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