Inteligence plus

„

charakter – to je cíl
skutečného vzdělání.“
…Martin Luther King…

Vážení
rodiče a
přátelé
školy,
dovolte mi
Vás
pozdravit
a popřát
Vám vše dobré v novém školním roce 2020/2021.

OBČASNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY OPAVA-KYLEŠOVICE
ŘÍJEN 2020

Věřím, že po uplynulém pro všechny těžkém období najdeme opět společnou
cestu k realizaci plnohodnotné prezenční výuky a po uklidnění situace dojde
také k realizaci oblíbených tradičních akcí pořádaných naší školou.
Chtěla bych také touto cestou poděkovat všem žákům, rodičům a pedagogům
za snahu zachovat a udržet vzájemný kontakt a vzdělávací proces během doby
jarní karantény.
Naše škola maximálně dbá na dodržování vnitřních hygienických pravidel při
realizaci výuky dětí, proto žádám znovu i Vás, abyste s dětmi mluvili
o důležitosti jejich dodržování.
Všem dětem a jejich rodičům, jakožto i nám pracovníkům ve školství mi dovolte
popřát pokud možno minimum změn ve výuce a poděkovat Vám za podporu
a vytrvalost při překonávání překážek, které mohou přesto dále přicházet.
Vytrvejme prosím ve své práci pro radost z učení a vzdělávání našich
nejmladších a zároveň si zachovejme míru odpovídající tolerance při
zohledňování všech proměnných faktorů, které budou nejspíš další měsíce
ovlivňovat podmínky, průběh a výsledky vzdělávacího procesu.
Děkuji za Vaši přízeň a přeji pokud možno klidný školní rok.
Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy

2020/2021
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
1. 9. 2020
29. - 30. 10. 2020
23. 12. 2019 – 31. 12. 2020
4. 1. 2021

Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Nástup do školy

28. 1. 2021

Ukončení 1. pololetí

29. 1. 2021

Pololetní prázdniny

8. 2. – 12. 2. 2021

Jarní prázdniny

1. 4. 2021

Velikonoční prázdniny

2. 4. 2021

Státní svátek

6. 4. 2021

Nástup do školy

29. 6. 2021

Slavnostní ukončení školního roku pro vycházející žáky

30. 6. 2021

Ukončení školního roku

1. 7. – 31. 8. 2021

Hlavní prázdniny

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Termíny: 1. TS

čtvrtek

2. 9. 2020

16.00 1. roč.

TS

pondělí

7. 9. 2020

16.00 2. - 5. roč., 17.00 VS

2. TS

pondělí

23. 11. 2020

16.00 NS, 17.00 VS

3. TS

pondělí

26. 4. 2021

16.00 NS, 17.00 VS

Ostatní schůzky dle potřeby.

Pracovní porady pedagogického sboru v pondělí
7. 9., 5. 10., 2. 11., 30. 11., 4. 1., 1. 2., 1. 3., 29. 3., 3. 5., 31. 5.
Všichni učitelé jsou k dispozici rodičům k individuálním konzultacím v době pracovních porad
od 14.15 do 16.00 hod.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY
Ředitelka školy:

Mgr. Jana Marečková

Zástupce ředitelky školy:

Mgr. Radim Černín

Vedoucí učitelka pracoviště Na Pomezí: Mgr. Iveta Kudličková
Vedoucí vychovatelka pro ŠD, ŠK:

Bc. Daniela Beranová

1. A

Mgr. Iveta Kudličková

Na Pomezí

1. B

Mgr. Markéta Kalavská

Na Pomezí

2. A

Mgr. Lenka Jurášová

Na Pomezí

2. B

Mgr. Barbora Juranová

Na Pomezí

3. A

Mgr. Jana Válková

Na Pomezí

3. B

Mgr. Monika Mičková

Na Pomezí

3. C

Mgr. Daniela Felixová

Na Pomezí

4. A

Mgr. Barbora Vavrečková

U Hřiště

4. B

Mgr. Alexandra Kořistková

U Hřiště

5. A

Mgr. Zuzana Doležalová

U Hřiště

5. B

Mgr. Pavlína Gibesová

U Hřiště

6. A

Mgr. Kamila Sembolová

U Hřiště

6. B

Mgr. Radana Mathiasová

U Hřiště

6. C

Mgr. Daniela Peikerová

U Hřiště

7. A

Mgr. Renáta Šťastná

U Hřiště

7. B

Mgr. Kateřina Kurzicová

U Hřiště

7. C

Mgr. Milada Hejtmanová

U Hřiště

8. A

Mgr. Jan Doseděl

U Hřiště

8. B

Mgr. Lydie Slezáková

U Hřiště

8. C

Ing. René Vojtěšek

U Hřiště

9. A

Mgr. Jan Hruška

U Hřiště

9. B

Mgr. Martin Žídek

U Hřiště

Bez třídnictví: Mgr. Radek Onderka, Mgr. Petra Poledňáková, Mgr. Jana Sosíková, Mgr. Jitka Hrubá,
Mgr. Miroslava Novotná, Mgr. Petra Michalíková, Mgr. Renáta Kerlinová, Mgr. Kamila
Teichmannová, Mgr. Sára Černá, Bc. Pavla Magurová
Vychovatelky ŠD,ŠK: Bc. Daniela Beranová, Andrea Vajdová, Mgr. Marie Krusberská, Lenka Muchová,
Jana Stružová, Bc. Radomír Krusberský, Bc. Adriana Kozlová

Výchovný poradce:

Mgr. Daniela Peikerová

Metodik prevence RCh:

Mgr. Kamila Sembolová

Koordinátor ICT

Mgr. Radim Černín

Speciální pedagog:

Mgr. Iveta Sypěnová

Asistent pedagoga:

Irena Paulická
Andrea Vajdová

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Radim Černín

Koordinátor EVVO

Mgr. Martin Žídek, VS
Mgr. Markéta Kalavská, NS
Mgr. Marie Krusberská, ŠD

Pedagogická rada:

všichni pedagogičtí pracovníci

PEDAGOGICKÉ DESATERO
1. Základem naší práce je pozitivní vztah k dítěti, učení, kolegům, ke světu.
2. Podporujeme tvůrčí přístup žáků k učení a poznávání, rozvoj fantazie a tvořivosti.
3. Oslabujeme strach z nového či neznámého, učíme žáky zacházet s chybou,
posilujeme sebevědomí a sebedůvěru žáka.
4. Učíme se hledat, přesvědčovat se, pochybovat.
5. Uvádíme žáky do informačního systému.
6. Vedeme své žáky k neustálému hodnocení a sebehodnocení, k sebedůvěře.
7. Učíme děti měnit myšlenky v činy, dotahovat věci do konce, nebýt povrchní,
přesně formulovat, dávat si konkrétní cíle, odpovídající maximu osobních možností.
8. Vedeme žáky k aktivnímu naslouchání, rozvoji komunikace, pěstujeme rozvoj
celoživotních dovedností.
9. Dopřejeme dětem dostatek volnosti a svobody, učíme je demokratickému chování,
pěstujeme v nich potřebnou toleranci, spoluzodpovědnost a odpovědnost k sobě samému.
10. Přistupujeme k dítěti jako plnohodnotnému člověku, majícímu stejná lidská práva
a povinnosti, jako k partneru na cestě za poznáním.

REŽIM DNE ŠKOLY
8.00 - 8.45 hod.

1. vyučovací hodina

8.55 - 9.40 hod.

2. vyučovací hodina

10.00 - 10.45 hod.

3. vyučovací hodina

10.55 - 11.40 hod.

4. vyučovací hodina

12.00 - 12.45 hod.

5. vyučovací hodina

12.55 - 13.40 hod.

6. vyučovací hodina

13.45 - 14.30 hod.

7. vyučovací hodina

14.40 - 15.25 hod.

8. vyučovací hodina

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Na naší škole pracuje tzv. školní poradenské pracoviště. Jeho služby možná budete během
školní docházky Vašeho dítěte potřebovat i Vy. Proto je dobré vědět, co Vám můžeme
nabídnout, a co od nás můžete očekávat. Máme za sebou již dostatek zkušeností,
abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby.

Speciální pedagog Mgr. Iveta Sypěnová
telefon: 553 821 959
mail: sypive@zsk.opava.cz
Konzultace: první pondělí v měsíci 14.15 – 16.00 hodin nebo dle domluvy

Metodik primární prevence Mgr. Kamila Sembolová
telefon: 553 821 971
mail: semkam@zsk.opava.cz
Konzultace: první pondělí v měsíci 14.15 – 16.00 hodin nebo dle domluvy

Výchovný poradce Mgr. Daniela Peikerová
telefon: 553 821 961, mail: danpei@zsk.opava.cz
Konzultace: každé první pondělí v měsíci 14.15 – 16.00 nebo dle domluvy

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY, VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
A KROUŽKY
Nepovinné předměty
1. – 9. roč.
Náboženství

Náb

Mgr. Norbert Hnátek

IKT

Mgr. Miroslava Novotná

IKT

Mgr. Milada Hejtmanová

Tělesná výchova – fotbal

TvF

Mgr. Jan Doseděl

Seminář ze zeměpisu

SZe

Mgr. Radek Onderka

Volitelné předměty
6. ročník
Informační a komunikační technologie

Mgr. Sára Černá
7. ročník
Informační a komunikační technologie

IKT
IKT

Mgr. Žídek Martin
Bc. Pavla Magurová

Tělesná výchova – fotbal

TvF

Mgr. Jan Hruška

Seminář z dějepisu

SDě

Mgr. Petra Poledňáková

SDě

Mgr. Lydie Slezáková

IKT

Mgr. Martin Žídek

IKT

Mgr. Radim Černín

Tělesná výchova – fotbal

TvF

Mgr. Jan Doseděl

Seminář z přírodopisu

SPř

Mgr. Jitka Hrubá

SPř

Mgr. Sára Černá

Informační a komunikační technologie

IKT

Mgr. Martin Žídek

Tělesná výchova – fotbal

TvF

Mgr. Jan Hruška

Seminář z chemie

SCh

Mgr. Miroslava Novotná

8. ročník
Informační a komunikační technologie

9. ročník

ŠD, ŠK

Vyučující

Divošky

Vajdová Andrea

Šikulky

Vajdová Andrea

Flétna

Muchová Lenka

Florbal I, II, III (ŠK)

Krusberský Radomír

Míčové hry – vybíjená I, II

Stružová Jana

Keramický kroužek I, II, III

Krusberská Marie

Školní kroužky

Vyučující

Angličtina

Gibesová Pavlína

Keramický kroužek

Válková Jana

SCIO – 9. roč.

Žídek Martin

Dramatický kroužek I, II

Paulická Irena

SRPŠ ZŠ KYLEŠOVICE, Z.S.
„Pomáháme škole vytvářet lepší pracovní a volnočasové prostředí pro naše děti.“
Milí rodiče, zákonní zástupci a přátelé školy,
SRPŠ působí při Základní škole v Opavě Kylešovicích již mnoho let. Z důvodu platnosti nového
Občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) proběhla změna právní formy a na základě
usnesení Krajského soudu v Ostravě (spisová značka L 15710) vznikl v roce 2017 spolek SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s.
Název:

SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s.

Sídlo:

U Hřiště 1242/4, Kylešovice, 747 06 Opava

Identifikační číslo:

057 90 174

Právní forma:

Spolek

Rejstříkový soud:

Krajský soud v Ostravě

Spisová značka:

L 15710/KSOS

Číslo účtu:

2001187945/2010

Působnost a účel SRPŠ
SRPŠ ZŠ Kylešovice, z. s. je nezávislým a dobrovolným spolkem sdružujícím rodiče a zákonné
zástupce žáků ZŠ Kylešovice. Spolek vznikl za účelem společného zájmu, kterým je ochrana
práv, potřeb a zájmů žáků školy. Rovněž se snaží pomáhat škole při vytváření optimálních
podmínek pro školní vzdělávání i mimoškolní zájmové aktivity žáků, včetně materiální a
finanční podpory.
Podle stanov je nejvyšším orgánem Spolku Rada SRPŠ. Dalším je pak statutární orgán - Výbor
SRPŠ skládající se z předsedy, hospodáře a pokladníka.

Činnosti Rady SRPŠ






pořádáme společné akce rodičů s učiteli nebo dětmi
pořádáme školní ples (zajišťujeme jeho organizaci včetně tomboly, hudby
a občerstvení)
rozhodujeme o získaných finančních prostředcích ve prospěch žáků a jejich tříd
podáváme návrhy na zkrášlování životního prostředí v okolí školy
aktivně spolupracujeme s vedením školy



zprostředkováváme komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků
 4x ročně se účastníme jednání s vedením školy
 2x ročně pořádáme posezení členů Rady SRPŠ mimo sídlo Spolku,
kde se rodí nové nápady
Členové Rady SRPŠ


Předseda:
 Jednatel:

Bc. Luboš Holoubek
Mgr. Tereza Strnadel Buchvaldková



Bc. Lenka Hřebíčková

Hospodář:



Pokladník:
 Členové:

Pavlína Neugebauerová
Jaroslav Rončka, Lucie Pospíšilová, Michal Pospíšil, Hana Kučerová

Členské příspěvky
Výše členských příspěvků na školní rok 2020/2021 je schválena na 300 Kč/žák.
Příspěvky se předávají třídnímu učiteli anebo je možnost zaslat je na bankovní
účet spolku, č. ú. 2001187945/2010. Variabilní symbol obdrží žáci ve škole.

Použití příspěvků
Adaptační pobyty (úhrada dopravy),
Lyžařský výcvik (úhrada dopravy)
Plavání (úhrada dopravy)
Preventivní programy
Spolupráce s polskými školami
Knihy do žákovské knihovny, Knihy pro nejlepší žáky třídy
Odměny do soutěží, cestovné, startovné
Sportovní potřeby a vybavení pro reprezentanty školy, Odměny reprezentantům školy
Mikuláš, Den dětí, Den učitelů
Využití volného času dětí (hry, materiál do keramické dílny), kroužky
Odměny vycházejícím žákům a jejich pedagogům (psací sady s logem ZŠ)
Příspěvek na ukončení ZŠ docházky 9. tříd
Zápis do 1. tříd, Vítaní prvňáčků, Pasování na prvňáčky, Den slabikáře
Estetizace školního prostředí, Vybavení tříd nábytkem
Sportovní den, Den pro zdraví aj.

Přijďte taky mezi nás, jste srdečně zváni.
Čeká na Vás příjemný kolektiv Rady SRPŠ 
Kontakt: srpszskylesovice@seznam.cz

Věděli jste, že díky SRPŠ
dostávají naši žáci
každoročně dárek
ke Dni dětí?

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Školní družina a školní klub je součástí základní školy. Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň
mezi výukou a výchovou v rodině. Navazuje na školní vzdělávací program školy, jehož cílem je
všestranně rozvinutá osobnost dítěte. Hlavním cílem školní družiny a školního klubu je smysluplné
trávení volného času a prevence rizikového chování.
Školní družina ke své činnosti využívá šest samostatných oddělení. Je určena pro žáky 1. – 4. ročníku.
Maximální kapacita v jednotlivých odděleních je 30 žáků.
Školní klub je určen pro žáky 5. – 9. ročníku. Kapacita školního klubu je 100 žáků. V souvislosti se
zaměřením ZŠ na kopanou nabízí školní klub vhodné využití volného času mezi výukou a tréninkem.
Velký důraz je kladen na bezpečnost dětí při všech aktivitách a činnostech.
Hlavním úkolem školní družiny a školního klubu je vytvoření vhodného, přátelského prostředí
v jednotlivých odděleních. Zaměřit se na vhodnou komunikaci, vytvoření si pozitivních vztahů mezi
dětmi a dospělými, mezi dětmi vzájemně, eliminaci nevhodného chování. Nabízet dětem vhodné
aktivity přiměřeně k věku a jejich možnostem. Věnovat pozornost žákům se specifickými vzdělávacími
potřebami. Spolupracovat s třídními učiteli, školským poradenským pracovištěm, zákonnými zástupci.
Plnit úkoly Školního vzdělávacího programu ZŠ, ŠD a ŠK a plán práce základní školy.

Struktura ŠD a ŠK:
I. oddělení

Mgr. Marie Krusberská (3. A + 3. C, MM učebna)

II. oddělení

Lenka Muchová (1. A + 3. C, ve třídě 1. A)

III. oddělení

Jana Stružová (2. A + 2. B, ve třídě 2. A)

IV. oddělení

Bc. Adriana Kozlová (3. B + 2. B, ve třídě 3. B)

V. oddělení

Andrea Vajdová (1. B + 3. C, ve třídě 1. B)

VI. oddělení

Bc. Beranová Daniela, vedoucí vychovatelka (4. A + 4. B, ŠK)

Asistentka

Irena Paulická

ŠK

Bc. Radomír Krusberský

Asistentka

Irena Paulická

RADA ŠKOLY
Rada školy při ZŠ Opava-Kylešovice byla zřízena Magistrátem města Opavy 15. 11. 1996.
Nyní pracuje v tomto složení:
předseda:

Mgr. Radim Černín

členové:

Mgr. Radek Onderka, Marie Kořízková, Renata Žídková,
Zuzana Krejčí Figurová, Mgr. Monika Michalovská

ELEKTRONICKÁ ŽK
Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít
na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.
Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.
Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče.
Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.
Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:
Radim Černín, cerrad@zsk.opava.cz, 553 821 952 (popř. vzkaz v kanceláři)

INTERAKTIVNÍ VIDEOKURZ PROJEKTU E-BEZPEČÍ
PRO RODIČE
Během měsíce listopadu a prosince máte možnost se zúčastnit interaktivního videokurzu
projektu E-Bezpečí, který je přímo určený pro rodiče.
Kurz se orientuje na klíčová témata spojená s rizikových chováním dětí v online prostředí,
především na kyberšikanu, kybegrooming, sexting, rizikové výzvy, ale také na zásady
prevence a intervence.
1. Co dělají české děti na internetu?
2. Sexting - rizikové sdílení vlastních intimních materiálů
3. Kybergrooming a online predátoři
4. Kybernetická šikana (kyberšikana)
5. Rizikové výzvy v online prostředí
6. Bezpečnostní aplikace pro rodiče
Tohle je šest klíčových témat unikátního projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého
v Olomouci, který jsme pro Vás zajistili ve spolupráci s Magistrátem města Opavy. Jedná se o
videopřednášky s živými lektory, doplněné o časté otázky a odpovědi. Videopřednášky jsou
dostupné kdykoliv a kdekoli, záleží pouze na Vás, kdy si konkrétní přednášku pustíte.
Prosím, najděte si čas, naše děti tráví na internetu spoustu času a mnohdy si ani
neuvědomujeme, jak nebezpečné prostředí to pro ně může být. Přístupy jsou plně hrazeny
z rozpočtu města – využijme toho.
Najdete tam souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, na které se rodiče velmi často ptají.
Jak zabezpečit profily na sociálních sítích? Jak nastavit soukromí na Facebooku, Instagramu,
Tiktoku a Snapchatu. Jak zabezpečit vyhledávání na Google a YouTube?
Nastavení filtrů pro vyhledávače Google a YouTube. Jak zabezpečit mobilní telefon dítěte?
Nastavení pomocí služby Google Family Link - nastavení času, aplikací apod.
Moje dítě chce mít účet na sociální síti. Co mám dělat? A jak je to vlastně s těmi věkovými
hranicemi? Kolik času by mělo dítě trávit u sociálních sítí a jiné.

Přístup bude aktivní od 1. 11. 2020 až do 31. 12. 2020.
Webová stránka pro přístup do systému: www.e-bezpeci.cz/rodice
Unikátní kód pro naši školu: C4DC6LTM
Mgr. Kamila Sembolová (školní metodik prevence)

ADAPTAČNÍ KURZ 6. TŘÍD
14. a 15. září se děti šestého ročníku zúčastnily dvoudenního adaptačního programu, který
letos kvůli nepříznivé situace spojené s covidem 19 probíhal ve škole a vedli ho externí
lektoři z AZ Help, kteří nám s organizací adaptačních pobytů pomáhali už vloni.
Adaptační kurz byl postavený tak, aby stmelil a posílil kolektiv a umožnil žákům lépe poznat
své nové třídní učitele. V průběhu různých aktivit se projevily osobnosti jednotlivých žáků.
Aktivity byly zaměřené také na dodržování pravidel ve skupině a navázaní vzájemné
komunikace. Financování celé akce zajistil Magistrát města Opavy.

AKCE A UDÁLOSTI
NAŠÍ ŠKOLY
CODE WEEK
Těsně před vyhlášením celostátní karantény
se na naší škole uskutečnila akce Code Week Týden kódu, která se koná po celé Evropě.
Jde o každoroční aktivitu, která má za cíl,
přiblížit žákům základních škol základní
principy programování. Akce se pod vedením
pana programátora Hroška zúčastnilo celkem
39 dětí ze třetích a čtvrtých tříd. Děti si
vyzkoušely blokové programování a program
zvaný "Dance Party". Pomocí postupných
kroků samy roztančily postavičky zvířátek
a vytvářely choreografii na svou oblíbenou
hudbu. Všem dětem se kódování moc líbilo
a rády by si to zopakovaly.

CELOSTÁTNÍ ÚSPĚCH
V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI
Leona Novotná z loňské 8. B uspěla
v celorepublikové literární soutěži České
akademie zemědělských věd se svou básní
Krásy vody, která byla zveřejněna a
představena ve speciálním čísle časopisu
„České zemědělství pohledem žáků II“, který
je sestaven z oceněných prací. Za tento velký
úspěch Leoně gratulujeme.

DEN DĚTÍ
I přes komplikovanou situaci způsobenou pandemií koronaviru se na naší škole nikdy
nezapomíná na Den dětí. Žáci dostali od svých třídních učitelů drobné sladkosti nebo
upomínkové předměty věnované SRPŠ a všichni společně se snažili užít si tento den
co nejradostněji. Do naší školy u této příležitosti také zavítali sportovní manažer Slezského FC
Alois Grussmann, ambasador mládeže Zdeněk Pospěch a náš bývalý žák Štěpán Harazim,
kteří předali paní ředitelce Janě Marečkové drobné dárkové předměty, které udělaly
našim dětem velkou radost.

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
V úterý 1. září jsme na naší škole přivítali nové prvňáčky. Slavnostní uvítání zahájila paní
ředitelka Jana Marečková před budovou školy a popřála dětem i jejich rodičům hlavně hodně
zdraví, úspěchů, trpělivosti a spokojenosti. Nové žáčky si pak přebraly třídní učitelky 1. A
Iveta Kudličková a třídní učitelka 1. B Markéta Kalavská. Po slavnostním přivítání děti zasedly
do lavic ve své třídě, kde se více seznámily se svými spolužáky i paní učitelkou.
Všem našim nejmladším školáčkům přejeme úspěšné vykročení do školního života, hodně
kamarádů a spoustu společných příjemných zážitků. A hlavně jim i všem ostatním žákům
a pedagogům přejeme, aby celý školní rok mohli trávit v naší škole.

ZE ŽIVOTA ŠKOLNÍ DRUŽINY
Výrobky školního klubu – děti už v letošním školním roce stihly
vyrobit tyto krásné výrobky – zvířecí tlapky, obrázky z dýhy
a dřevěný stojánek na šperky.

Další akce školní družiny, která letos už proběhla, byl Den zvířátek v 1. oddělení.

