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Lukostreľba – majstrovstvá Slovenska 

Alexander Ťažký, VIII.A – 1. miesto 
 
Krajské kolo „Slávik Slovenska“ 

Terézia Lazorová, VI.A – 3.miesto 

Medzinárodná súťaž v počítačovej grafike 

Laura Červeňáková, IV.A – 2.miesto 
 
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 

Iveta Hudáková, VI.A, II. kategória - próza - 2. miesto  
Peter Terpitko, IV.A, I. kategória - próza - 3. miesto  
Terézia Lazorová, VI.A , II. kategória - poézia - cena poroty  
 
Starkí sú studnicou múdrosti – okresné kolo 

Lýdia Stašková, II.A -  1.miesto 
Bibiána Sendeková, V.B – 1.miesto 
 
Šaliansky Maťko – okresné kolo  

Viktória Kuľková, III.A - 1. miesto  
Iveta Hudáková, VI.A - 3. miesto  
 
Pieseň našich babičiek - okresné kolo  

Šimon Boguský, VI.B - 3. miesto 
  
Fyzikálna olympiáda - okresné kolo 

Peter. Lučanský, IX.A -  3.miesto 
 
Biblická olympiáda - okresné kolo 

Družstvo (M.Foriš, IX.A, M.Furmanová, VI.B,  
M.Novák, VI.A) - 3. miesto 
 
Matematická olympiáda – okresné kolo 

Richard Štefančin, VI.B - 4. miesto  
Dominika Basová, VII.B - 4. miesto  
 

Pytagoriáda – okresné kolo 

M. Žarnovský, IV.A - 3. miesto 
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Majstrovstvá okresu v streľbe 

Ivo Belejčák, VII.A – 1.miesto 
Peter Lučanský, IX.A - 2.miesto. 
 
Majstrovstvá kraja v streľbe 

Ivo Belejčák, VII.A – 3.miesto 
 
Okresná strelecká liga 

Ivo Belejčák, VII.A - 2. miesto  
 
Environmentálna súťaž „Odkazy Zemi“ – okresné kolo 

Kristián Šinaľ a Marek Pillár, VI.A - 2.miesto 
 
Výtvarná súťaž "Mamičky a ich deti "    

Miriam Jalčáková - II.A 
Dominika Pavelová - 1. ročník 
Miriam Kaščáková - V.A 
Zuzana Fertaľová – V.A 
 
Pieseň pre sv. Otca v Stropkove 

Lívia Šinaľová, II..A - strieborné pásmo 
Ema Pisarčíková, V.A - zlaté pásmo 
Sebastián Kmeť, VII.B - zlaté pásmo  
Šimon Boguský, VI.B - strieborné pásmo  
 
 

Pochválený buď Ježiš Kristus 
 
Ministerstvo školstva SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlásili 

v školskom roku 2011/2012 jedenásty ročník Biblickej olympiády. Tejto olympiády sa 
zúčastnila aj naša škola. Najprv sa organizovali triedne kolá pre druhý stupeň. Traja 
výhercovia z každej triedy postúpili do školského kola, z ktorého sme poslali mená 
troch výhercov na DKU v Košiciach. Školského kola sa zúčastnilo 33 žiakov. 
Školské kolo vyhrali: 

1. miesto: Marek Novák, 6.A     
2. miesto: Martin Foriš, 9.A  
3. miesto: Mária Furmanová, 6. B.  

 
Dekanátne (okresné) kolo sa konalo 22.3. 2012 v Bardejove. Zúčastnilo sa ho 
deväť základných škôl. Naši žiaci na okresnom kole získali tretie miesto. 
Ďakujeme výhercom, že reprezentovali našu školu a veríme, že hlbšie čítanie 
Svätého Písma ich priviedlo viac k poznaniu Boha.  
 

Sestra Noemi  
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Možno práve v tento deň sa mnohí z učiteľov zamýšľajú nad svojím povolaním. Zrejme 
sú to otázky takmer pre všetkých rovnaké – prečo som si práve ja vybral (vybrala) toto 
povolanie, či mi to stojí za tú námahu a nervy. 

                           

         

         Učiteľom 

 

    Sú práve ako sťahovavé vtáky 

 a presne ako padajúca  hviezda.                         

      Ujdeme z polí ako divé maky                              

  a oni - vážni -s dlaňou plnou lásky 

             naveky v nás hniezdia. 

 
 
 
Všetko nech plynie voľne, 
nech je veciam vzdialené násilie.  

J. A. Komenský 

 

28.marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých pedagogických pracovníkov 
(učiteľov). Je spätý s menom učiteľa národov – Jana Amosa Komenského. (* 28. 
marec 1592, Nivnice, Česko – † 15. november 1670, Amsterdam, Holandsko). Bol 
český (ale prisvojujú si ho aj Maďari, Slováci, Nemci a pod.) pedagóg, jazykovedec, 
prírodovedec, humanista, filozof, politik. Mal slovenských predkov. Tento pedagóg sa 
svojou učiteľskou činnosťou zaradil medzi významné osobnosti v dejinách. Bol 
jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdalania ľuďom bez rozdielu rasy a 
sociálneho postavenia. Žiadal psychologickejší prístup k vyučovaniu i k žiakovi. V 
oblasti školstva a výchovy vplýval a vplýva aj dnes na mnohých pedagógov. Po ňom 
je pomenovaná aj Univerzita J. A. Komenského v Bratislave.  

 

Mária Furmanová, VI.B 
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Koľko rokov učíte na tejto škole a ako sa tu cítite? 
Tento školský rok je mojím deviatym rokom na tejto škole 
a cítim sa tu veľmi dobre. Počas tejto doby bolo veľmi málo 
dní, kedy by som sa  do práce netešila. Určite by na ich 
spočítanie stačili prsty na mojich dvoch rukách. 
 
 Ako si predstavujete ideálnu triedu a ideálneho žiaka , resp. 
stretli ste sa s nimi počas svojej doterajšej  praxe? 
V tejto súvislosti mi napadá jedna myšlienka : „Keby sme 

čakali na stretnutie s ideálom, strávili by sme celý život v čakárni.“ Ideál podľa 
mňa  neexistuje. Každý z nás má svoje  nedostatky i kladné stránky. Počas ži-
vota by sme sa mali snažiť tie kladné rozvíjať a na svojich  nedostatkoch  po-
pracovať, aby tie prvé neostali v tieni.  
 
V ktorej triede učíte najradšej?  
Nemám takú triedu, v ktorej by som učila najradšej. A ani takú, kde by som 
chodila najneradšej. Snažím sa ku všetkým triedam pristupovať rovnako.  
 
Na ktorých Vašich učiteľov máte najkrajšie  spomienky a čo Vás učili? 
Veľmi rada si spomínam na svoje pani učiteľky v materskej škole, na svoju 
triednu učiteľku na 1 . stupni ( učila nás v podstate všetky predmety a bola na-
šou druhou mamou ), no a nesmiem zabudnúť ani na svojich učiteľov matema-
tiky na ZŠ aj na gymnáziu. Aj vďaka nim teraz učím matematiku. Svojím prístu-
pom  vo mne vyvolali pozitívny vzťah k tomuto predmetu. 
 
Čím ste chceli byť vo veku 10 až 14 rokov? 
Tak ako každé dieťa, aj ja som snívala počas detstva o viacerých povolaniach. 
Spomínam si, že som chcela byť zdravotnou sestrou, laborantkou v lekárni, 
kuchárkou.  V neskoršom období  som už  začala  poškuľovať aj po učiteľskom  
povolaní .  
 
Kto Vás vo vašom živote najviac ovplyvnil? 
Určite moji rodičia a priatelia. Svojím konaním aj slovami  zanechali v mojom 
srdci veľkú stopu.  
 
Čo patrí medzi vaše záľuby ? 
Medzi tie najväčšie patria knihy . 
 
Ako sa chystáte stráviť letné prázdniny? 
Oddychom.  Ale žiadnu konkrétnu predstavu nemám . 
 
Keby ste práve teraz chytili zlatú rybku , aké tri želania  by ste mali? 
Asi aby sa týkali mojich blížnych. Ak budú šťastní a spokojní oni , budem 
šťastná a spokojná aj ja . 

  
Ďakujeme za rozhovor .      Aneta Vasičkaninová, VI.B  
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Moja pani učiteľka 

Usmievavá každé ráno 

dvere triedy otvorí. 

„Dobré ránko!“ povie milo, 

hneď sa učiť hotoví. 

Učiť deti nie je hračka, 

je to ťažká robota. 

Čítať, písať, rátať, kresliť, 

to je ale lopota. 

Ďakujem vám, že ste aj mňa 

mnoho vecí učili, 

už aj  knihy rada čítam, 

píšem diktát bez chyby. 

Za to všetko vďaka veľká, 

milá pani učiteľka. 

Gabika Hnatová, VI. A 

 

Učitelia 

Začína to v detskej škôlke, 

učíme sa pekne hrať 

a od pani učiteľky 

po slovensky rozprávať. 

Potom zasa príde čas, 

do školy sa poberať. 

V triede stojí nová pani, 

po tabuli píše čiary, 

z malých čiarok vznikli slová, 

nenaučíš sa ich doma. 

A keď znova prejde čas, 

profesor sa ujme nás. 

V dospelosti mnohé vety 

ostanú nám na pamäti. 

Martina Mackaničová, VI. A 

 

Učiteľské povolanie 

Byť učiteľom je ťažké povolanie, 

ide tu o vlastné darovanie. 

Človek, čo sa ním chce stať, 

musí veľkú trpezlivosť mať. 

Lásku k deťom musí cítiť, 

vedomosťami sa cibriť. 

Možno vám to vŕta v hlave, 

aké je to povolanie. 

Každé ráno skoro vstávať, 

skúsenosti odovzdávať. 

  Ale ja keď budem veľkou, 

chcem byť pani učiteľkou. 

Iveta Hudáková, VI. A 

 

Od začiatku.. 

Prvý ročník - žiadna veda. Učí sa tu abeceda. 

Učiteľka utrápená - jazyk občas po kolená. 

Druhý ročník? Počty skúška. 

Sedím ticho ako muška. 

Všetko, čo sa naučím, cez uši mi vyfučí. 

O rok – zase väčšia drina,  

tretí rok sa skoro míňa. 

Partia sme v triede lepšia, 

učitelia spory riešia. 

Druhý stupeň? Nová éra. 

Pochopila  trieda celá, 

že sa učia  ťažšie veci, 

trpieť budú žiaci všetci. 

Šiesty ročník? Žiačik, pozor. 

Na chodbách sa sprísnil dozor. 

Pribudli nám predmety, 

nás však bavia zálety.   

 Petra Mihaľová, VII.B  
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Pani  učiteľka 

Keď zazvoní, do lavice sadáme 
a na učiteľku trpezlivo čakáme. 

Tá s úsmevom do triedy kráča 

a radosť nám do sŕdc vtláča. 

Veľa nás ona naučí  

a o všetkom dôkladne poučí.  

Do reči sa s každým dáva, 

svoj úsmev pri tom rozdáva. 

Hoci občas prísna je, 

pod nosom sa usmeje. 

My sa všetci tešíme, 

keď veselú ju vidíme. 

Veľa ste nás naučili,  

na písomku pripravili.  

Preto dobré známky máme  

a Vás za to radi máme. 

Zuzana Meščanová V.B  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realita? 

Učitelia, učitelia! 

Myslia si, že v škole velia. 

No my, žiaci, my však vieme, 

Aký majster v každom drieme. 

Za katedrou, tam sú prísni, 

tvária sa jak citrón kyslý. 

No keď nastane čas fotenia, 

zuby do foťáku vyceria. 

Učiteľke matiky je zle z našej logiky. 

Márne nám to vysvetľuje. Naše IQ 

siaha k nule. 

Na telesnej chlapci hrajú futbal, 

sem-tam dajú gól. 

No dievčatá okupujú pingpongový stôl. 

Naše hodiny vyzerajú biedne. 

Učiteľ niekoho vždy vytiahne, 

pred tabuľou ho vyžmýka ako handričku 

a určite mu za to nedá jedničku.                                                                                                                                    

Dominika Basová, 7.B 

 

 

UČITELIA A MY 

Ráno po zvonení ticho si sedíme, 

na pani učiteľku veľmi sa tešíme. 

Vypneme mobily, zapneme hlavy,  

veríme, že školu prežijeme v zdraví. 

Páni učitelia sú niekedy milí,  

hlavne ak sa ukáže, 

že sme sa aj pripravili. 

Keď sa cez prestávku trochu pobijeme, 

pred pani učiteľkou to zatajujeme. 

No keď pravdu povedia slušnejšie deti,  

už dlhá poznámka do žiackej nám letí.  

My aj učitelia sa v škole učíme, 

no na prázdniny najviac sa tešíme. 

Odovzdáme kvety, zatvoríme brány. 

Dovidenia, škola, leto je pred nami. 

Daniel Fedor- Baláž, V.B 
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Žijeme hokejom!                   

Naša cesta za medailou!                                              

Na tohtoročných Majstrovstvách sveta 

v hokeji v Helsinkách a Stockholme nás šiel 

reprezentovať náš 25- členný tím z rôznych 

klubov. Naša cesta za medailou bola plná odvahy 

a bojovnosti všetkých hráčov. Našu cestu 

skomplikovali veľmi silné a kvalitné družstvá, ako 2x Kanada, Fínsko, 

USA, Kazachstan, Bielorusko, Švajčiarsko, Francúzsko, Česko a Rusko. 

Tieto zápasy tvorilo dokopy 7 víťazstiev a 3 prehry. Na čele nášho tímu 

stál úspešný český tréner Vladimír Vujtek, ktorý počas celého 

šampionátu veril vo finále. Našou tajnou zbraňou sa stala pesnička 

„Ukáž mi lásku“, ktorú naši hokejisti počúvali celý šampionát. Postupne 

sme sa tešili zo štvrťfinále, semifinále a napokon aj z finále, ktoré sme 

s Ruskom prehrali. Rusko na šampionáte neprehralo ani jeden zápas 

a jeho tím bol nabití hviezdami ako Malkin, Ovečkin, Siomin či Dacjuk. 

Zo všetkých hráčov bolo po finálovom zápase cítiť veľké sklamanie, ale 

to po čase vystriedala radosť zo strieborných medailí, ktoré sme si 

naozaj zaslúžili. Po odovzdaní medailí poslal náš kapitán Zdeno Chára 

víťazné striebro do neba svojmu kamarátovi Paľovi Demitrovi, ktorý im 

zhora určite držal palce a bol s nimi na každom zápase. Po skončení 

celého turnaja, presne 21. mája, sa naši hokejisti vrátili z Helsínk domov 

na Slovensko, aj so striebornými medailami. Doma ich čakali tisíce 

fanúšikov na Námestí SNP v Bratislave, kde prebehli aj veľkolepé oslavy 

našich strieborných hrdinov. A na záver stačí len povedať veľké: 

 

 

ĎAKUJEME!!!             

 

        Monika Kvaková, VI.B 
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Jarný zber papiera 2012 

V dňoch 21.- 23. mája sa uskutočnil jarný zber papiera.  Žiaci našej školy 

vyzbierali spolu 6113,5kg papiera. 

Najlepší jednotlivci:                             Najlepšie triedy: 

Bouška, 4.B        311 kg                1.miesto  4.B   977,5 kg 

Čurný , 4.B          310 kg                2.miesto  2.A   823 kg 

Žarnovský, 2.A    217 kg              3.miesto  5.B 645 kg 

Velgos, 5.B          200 kg 

Petrovičová, 1.B  163,5 kg 

Nováková, 2.A     156,5 kg 

Gajdoš, 7.B          143 kg 
        Monika Kvaková, VI.B 

 

CZŠ sv. Egídia už 20 rokov 

Dňa 26. 4. 2012 sa v športovej hale Mier uskutočnila akadémia žiakov našej školy. 

Vystúpilo vyše 250 žiakov.  Rodičom a žiakom sa vystúpenia páčili a my sme 

usporiadali anketu medzi žiakmi 2. až 9. ročníka o tom, ktoré číslo programu sa im 

páčilo najviac . Výsledky ankety sú v tabuľke. 

 názov  počet 
hlasov 

účinkujúci pripravovali 

1. Aleluja 7.B  (ruky)   115 Žiaci 7.B, zbor p. uč. Demská,  
 

2. Forever young   101 Viktória Ždiľová, 
gitary, zbor 

p. uč. Demská 
p.uč. Kotuliaková 

3. Televízne noviny + 
Reklama + Počasie 

 

   97 

Žurnalisti+Viktória  
Ždiľová,  

p. uč. Zašiura,  
p. uč. Dubivská 

4.  
Zbor a hud. nástroje 

   
   82 

Zboristky, gitary, 
basgitara, flauty, 
husle 

p. uč. Demská,  
p. uč. Kotuliaková 

5. Včielky ( 1. ročník)    81 Žiaci 1. a 9. 
ročníka 

p. uč. Varmusová, 
p. uč. Terpitková 

 

Mária Furmanová, VI.B 
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O mame 

Mama je tá, ktorá hladí 

a v trápení dobre radí. 

Najlepšia zo všetkých je,  

vo všetkom vždy pomôže. 

 

A ja keď ju potrebujem, 

milým slovom oslovujem. 

Dobroty mi navarí, 

desiatu hneď pripraví. 

 

Tak ako je plť na vode, 

mama drží ťa v chorobe. 

Je to anjel žiarivý,  

stojí blízko v zlej chvíli. 

 

Poslúchnem ju, keď ma karhá, 

robí to, bo má ma rada. 

Správnu cestu ukazuje, 

v ťažkých skúškach povzbudzuje. 

 

Nech obrovské srdce mamy 

bude ešte dlho s nami. 
 
Žiaci 6.b 

                                                        Zuzana Čepigová, VI.B 
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PÁR  SLOV  S HUDOBNÍKMI ZO ZBORU 
Na otázky odpovedali :  

Peťa Mihaľová 7.B, Kaja Nirková 8.A a Jully Wiki Ždiľová 8.A 
 

Baví vás spev a hudba? 

Jasné, ak by nás hudba a spev nebavili, tak by sme asi v zbore neboli. 

Chceli by ste sa hudbe venovať aj v budúcnosti?  

Určite mnohí z nás majú zatiaľ nesplnené sny o hudobnej kariére, ale 

myslím, že zatiaľ sa stačí zdokonaľovať. 

Z akého ročníka sú jednotliví hudobníci? 

Čo sa týka hudobníkov, tak sú zo siedmeho a ôsmeho ročníka, ale máme 

tam aj huslistku a flautistku. 

Ako dlho už hráte na hudobných nástrojoch? 

Nie je to jednotné. Najmenej asi 3 roky a najviac, čo sa týka hudobníkov,  

tak okolo 7 rokov. 

Ktoré nástroje sa vyskytujú v zbore a ktoré by ste tam ešte chceli?  

    V zbore sú gitary, klávesy, príležitostne husle a flauty. Neboli by sme   

     proti bubnom a saxofónom. 

Plánujete v zbore ostať aj v ďalších ročníkoch ?  

    Povieme to tak, že nikto neplánuje odísť. Uvidíme, čo bude v budúcom  

           roku. Nevieme predpovedať budúcnosť. 

Ste spokojní s učiteľkami v zbore ? 

Nie sú tam problémy. Pani učiteľka Demská má talent. A pani učiteľka 

Kotuliaková, ktorá hrá na klávesy, má tiež talent. 

Ste spokojní s kolektívom v zbore? Máte niekedy problém sa dohodnúť?  

Myslím, že ako v každom zbore, sú niekedy nezhody, ale vždy nájdeme 

riešenie. 

Ste spokojní s technikou,  ktorú učiteľky používajú na učenie textov a  piesní? 

Väčšinou ich pomoc nie je potrebná, ale ak už na to príde, tak vždy sa 

vieme dohodnúť 

Páčia sa vám aktivity zboru?  

Najviac máme radosť, keď zo školského rozhlasu zaznie ,,zboristi majú 

skúšku,, a na hodinku máme pokoj od učenia. Ale aj posledné návštevy 

kostolov v BNV a MOKROLUHU boli oživením zboru. 

Páči sa vám tematika toho, čo hráte alebo spievate ? 

Berieme to tak, že sme na cirkevnej škole, a to k tomu patrí. 

 

Ďakujem za rozhovor. 
Simona Hortulányiová, VIII.A 
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MATEMATICKÁ OSEMSMEROVKA 

 

             

            Trojuholníky  

Vyčiarknite všetkými možnými smermi 

tieto slová:  

VRCHOLY, STRANY, UHLY, TRI, OS, 

RAMENÁ, ZÁKLADŇA, ALFA, SÚČTY, 

STUPNE, DĹŽKA, OBVOD, OBSAH  

            Tajnička má 8 hlások. 

 

Hádanky 

1. Sedí pani na kláte v tmavom, čiernom kabáte.  

2. Lieta po poliach, a nie je to kôň. 

3. Ktorý vták má na chvoste raka? 

4. Čo má guľa na konci? 

5. Neje a nepije, bez farbičiek maľuje. 

6. Celá chalupa vyhorí, a predsa sa nezborí. 

7. O čo má žobrák viac ako pán? 

8. Krídelká má oblečené, navštevuje kvietky nemé. 

9. Do čoho nevyvŕtaš dieru? 

Vtipy 

Kto je maximálny flegmatik?  

- Ten, koho nerozhádže ani ručný 

granát. 

Policajt kolegovi: 

-Včera som si kúpil záchodovú kefu. 

-Aká je? 

-Vieš, toaletný papier bol lepší! 

Pýta sa jeden policajt druhého:  

-Počuj, bol si ty už na Štrbskom Plese?  

-Nie, ja chodím len na náš, POLICAJNÝ. 

Viete, čo je to 90-50-90? 

Jazda mestom okolo dopravného 

policajta. 

Prečo má kanec smutné oči? 

-??? 

-Lebo jeho žena je sviňa a jeho deti sú 

prasce. 

Ja už žiadnemu nápisu neverím! 

Aj minule som vošiel do dverí s nápisom 

Ženy a bol tam len záchod! 
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Janko sa pýta otecka:                              Príde policajt do obuvi a opýta sa predavača: 

-Oci, vieš písať aj po tme?                           -Môžem si vyskúšať tamtie topánky? 

Otecko vraví:                                               -Ale iste! A aké máte číslo? 

-Môžem skúsiť!                                            -No predsa 158! 

Janko: 

-Tak mi podpíš žiacku knižku! 

 

Viete,  aký je rozdiel medzi hmlou a svokrou? Žiadny. Keď sa vyparia, svitá celkom pekný 

deň. 

 

Eskimák telefonuje Rusovi: V počasí vraveli, že je u vás - 40°C. 

- Ale nie. Tu je len -20°C, 

-Žeby klamali? 

- Počkaj, možno vonku.  

 

Vo väzení na elektrickom kresle sa pýtajú odsúdeného na elektrickom kresle, aké je jeho 

posledné želanie. Odsúdený: “Chcem, aby ma sudca držal za ruku“. 

 

........ v šarištine 

 

Štreťňu še dvojo kamaraci : 

- Nazdar , ty skadzi idzeš taky vyobľikany ??? 

- Nooo , zo Silvestra. 

- Zo Silvestra ???! ... terazky začatkom marca ??? 

- No vidziš ... a ešte i ty me strimuj ! 

 

Na autobusovej zastavke šedzi babka a okoloiduci še jej pýta : 

- Babka, na co čekace ??? 

- Ta, na autobus. 

- Ci pana, babko, tot chodzi ľem cez šviatky . 

- Ta to u poriadku --- ja mam dňeška narodzeniny. 

 

Feri hutori kamaratovi: 

- Znaš co, ... som dal dneška svojmu šefovi ultimatum. 

Povedzel som ... buď mi zvyšice plat abo dam vypoveď. 

- Vážne ?? ... no, a jak to dopadlo ? 

- Ta, našli sme ,,kompromis,, ... on mi nezvyši plat a ja nedam vypoveď. :-) 

 

Vežne sebe rusnak vychodňarku i po svadbe jej hutori: 

"Sluchaj, jak prijdzem spity domu a čapku budzem mať naľevo, to znači, že ja lačny a 

friško mi daj najesc! Jak budze čapka napravo, ta som nervozny a rychlo ucekaj a daj mi 

pokuj. Jak budze čapka narovno,možeš ze mňu hutorec, som OK." 

I ona mu na to:"Sluchaj tu, jak prijdzeš domu a ja budzem mac jednu ruku vbok a v 

druhej vaľok, je mi jedno jak ty maš čapku..." 
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Hurá, prázdniny! 

Ich krásne prežitie 

a  veľa skvelých žážitkov 

vám prajú členovia 

žurnalistického krúžku. 

  

 
Jazyková a grafická úprava: Ing. Stanislav Zašiura 

CZŠ sv. Egídia v Bardejove, jún 2012 


