
 6. ledna začala  ško-

la v novém roce 

2014 

 12. - 17. ledna lyžo-

vali sedmáci na 

Zadově 

 14. ledna proběhl ve 

škole Den otevře-

ných dveří 

 17. a 18. ledna jsme 

vítali budoucí prv-

ňáčky při zápisu 

 22. ledna se konalo 

okresní kolo mate-

matické olympiády 

 28. ledna proběhlo 

okresní kolo olym-

piády z dějepisu 

 30. ledna jsme si 

domů nesli pololet-

ní vysvědčení 

 31. ledna začínají 

pololetní prázdniny 

 3. února na ně u nás 

navazují prázdniny 

jarní 

Lyžaři na Zadově 
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Časopis dětí  ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech  

 

 
Milí čtenáři Bliku, 

konečně začala ta pra-
vá  zima a my Vám 
přinášíme další číslo 

školního časopisu, kte-
ré je věnované právě 

zimě a lyžování. Přeje-
me Vám příjemné chví-
le strávené při jeho čet-

bě někde v teple.  
Jana Vršecká 

Foto: L.Šťástková 

  



             Programy realizovalo občanské sdružení DO SVĚTA 

ze Strakonic. Proběhly 4.- 28.listopadu 2013 ve čtyřhodino-

vých blocích v 7 třídách. Jednalo se převážně o 1.stupeň, kon-

krétně to byly třídy 2.B, 3.B, 4.B, 5.A a 5.B. Byly doplněny 

dvěma třídami z 2.stupně – 7.B a dále 8.třídou. 

      V jednotlivých termínech se vystřídalo několik lektorek a 

jeden lektor. Přistupovali k práci tvořivým způsobem, takže 

aktivity prováděné v různých třídách se od sebe lišily a kromě 

základního zadání byly specifikovány podle potřeb třídy, urči-

té aktivity si žáci rovněž volili sami /např. zda budou o pře-

stávkách poslouchat hudbu a jaký repertoár vyberou/. 

 

Názory žáků 2. stupně: 

Bylo to pěkné dopoledne, líbilo se mi to až na některé nesho-

dy. 

Ukázali nám hry, které nás donutily si vzájemně pomáhat a 

přemýšlet, jak pracovat v kolektivu. Povídali jsme si hlavně o 

problémech v naší třídě. Milá Š. a vtipný P. byli opravdu skvě-

lí a dobře se s nimi mluvilo. Lepší dvojku už nám dát nemohli. 

I když byly hádky, tak to náš kolektiv posilnilo a za to jsem  

Stránka 2  
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Preventivní programy  Mezilidské vztahy pro 1.stupeň ZŠ 

a Naše třída jako kolektiv pro 2.stupeň ZŠ 

ráda. 

Přijeli Š. a P., aby nám pomohli zlepšit kolektiv. A musím 

říct, byla to dřina, ale nevím, jestli víc pro nás nebo pro ně. 

Myslím si, že nám tato prevence v něčem pomohla, určitě už 

komunikujeme spolu skoro všichni, i ti, o kterých v naší třídě 

nebylo vidu ani slechu. 

Děkuji, že jste přišli, byla to zábava. 

Bavili jsme se o problémech ve třídě a co nám vadí. Myslím 

si, že jsme to docela probrali a hodně věcí si uvědomili. 

Určitě nám tento program pomohl vyjasnit si nějaké věci 

v našem kolektivu a to je jedině dobře. Tento program se mi 

líbil a užila jsem si ho. 

Docela mi vadilo, jak jsme rozebírali, kdo je oblíbenější a kdo 

ne. 

Sice jsme nakonec všechno vyřešili, ale trvalo nám to, protože 

měl každý jiný názor a překřikovali jsme se. 

Hry se mi líbily, byly originální. I když jsme se někdy pohá-

dali, snažili jsme se všichni. Moc se mi to líbilo. 

                                                                                                                        

  Dagmar Šmídová 

Ročník VIII., Číslo 3 

Foto: Martin Rojík Žáci 8. ročníku při hrách 
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Lyžařský kurz 7. ročníku 
12. až 17. leden trávili žáci 7. ročníku na 

Zadově na lyžařském kurzu. Jak se jim tam líbi-

lo, to už posuďte sami: 

Lyžák se mi moc líbil. Dostala jsem mož-

nost se naučit, nebo  zkusit, nový sport.. Opravdu 

mě to zaujalo. Ke konci kurzu mi to šlo. Kéž bych 

se tam mohla vrátit. Ten pocit, že budu lyžovat je 

pár dní v roce mě,  děsí! Musím se tam někdy ještě 

podívat a ukázat mamce, jak mi to jde.   Zuzka 

Na lyžáku se mi moc líbilo, zažil jsem 

spoustu věcí. Jídlo v penzionu Lucie bylo dobré, 

ale zas ne zas tak dobré, jako od mají mamky. Na 

našem pokoji byla velká legrace. Běžky byly pro 

mě úplně nová záležitost, ale docela mi to šlo.          

 Pepa 

Bylo to tam moc super, ale sníh nic moc. 

Skvělé to byla hlavně kvůli těm lidem, kteří byli s 

námi. Klidně bych jela znova!    Kačka 

Sníh byl špatný, hlavně dole. Nahoře se ly-

žovalo dobře. Lanovka byla po čtyřech lidech. Běž-

ky byly super. Já jsem byl v DRUTĚVĚ, to je 

Družstvo tělesně vadných. Poslední jízda byla vol-

ná. Byli jsme také na bowlingu.  Ondra 

Sice bylo málo sněhu, ale užili jsme si to, 

zasněžovali alespoň uměle. Poslední jízdu jsme už 

všichni lyžovali na jedničku. Nejlepší bylo, když 

jsme s panem učitelem Veselým už 3. den mohli 

sjíždět Kobylu.       Aneta P. 

Začalo mě tam bavit až od čtvrtka. To mi to 

začalo jít a byla zábava. Lyžování mě baví a někdy 

bych si chtěla znovu zalyžovat.     Aneta N. 

Moc se mi tam líbilo, nejraději bych se tam 

vrátila. Byla velká sranda, hráli jsme hry, chodili na 

pokoje o poledním klidu, lyžovali a běžkovali jsme.        

 Klára 

Bylo to hezké. Já jsem nikdy nelyžoval a 

strašně se mi to zalíbilo.  Nejradši bych se tam vrá-

til.               Dominik 

 

  

Jede, jede mašinka... Na vleku 

Foto: Lenka Šťástková 
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Sportovní potřeby:  
Holky říkaly, že mám přijít ve tři hodiny na 
balet.    (ežyl) 
Nebrus, Lenko, dělá to hrozný rámus.    
(elsurb) 
„Archa právě odplouvá!“ říká Noe.    (eonák) 
Leoš Tě prosí, abys na něj počkal.    (pětšo)  

1. Mastná tekutina 

2. Vozidlo 

3. Klukovská zbraň 

4. Náš časopis 

5. Královská hra 

6. Silný provaz 

7. Jednostopý doprav-

ní prostředek 

8. Africká řeka 

9. Naše nejvyšší hora 

10. Česká vodní nádrž 

11. Obuv 

12. Zbraň vosy 

13. Nejcennější věc 

14. Rekreační obydlí 

15. Pádová otázka 

Tajenka: Sedmáci, …………….. 

Hudební nástroje:  
Magda řekla: Ví Radek, že ten koncert je už 
dnes?    (rívalk)  
Při toulce Prahou sledoval turista i její památky.    
(elsuoh)  
Taky Taras by se měl chovat slušně.    (aratyk)  
Babi, cíl je blízko.    (ícib)  

            

            

            

     X       

            

            

            

            

     X       

            

            

     X       

            

            

            

            

            

     ?       

Skrývačky ve větách 

Stránku připravili: Karlík a asistentka Eva 



Stránka 5  Ročník VII., 

Číslo  4 

 

Ročník VIII., Číslo 3 

 

 

 V neděli 12. ledna jela 7. A a 7.B na 

lyžák. Kolem půl deváté všichni vynášeli 

lyže, lyžáky a běžky do autobusu. Byla jsem 

nabručená, protože jsem nikam nechtěla jet. 

 Nevím, jak dlouho jsme jeli, ale před 

obědem jsme byli na místě. Učitelé Veselý, 

Kubelka a paní Šťástková nám pomohli 

vynést lyže a vše ostatní. Ubytovali jsme se 

v chatě Lucie na Zadově. Tam se rozdělily 

pokoje,  při mém štěstí jsem čekala s holka-

ma na chodbě a čekala, až náš pokoj připra-

ví. Abychom zabily čas, snědly jsme rohlíky 

z domova. 

 Když všichni ostatní vybalili, šlo se 

na prohlídku okolí. Šli jsme k nějaké lanov-

ce, nevím, jak se jmenovala, a znova jsme 

stoupali. Bylo náledí a pár lidí se válelo na 

zemi. Vrátili jsme se na oběd. 

Po obědě jsme měli pokoj připravený, jupíí. 

Vybalili jsme a po chvíli se šlo poprvé lyžo-

vat. Bylo to lehké a celkem mě to bavilo. 

 Pak byla večeře a klid a nic výjimeč-

ného se nestalo. 

Na lyžích 

 Další den se šlo dopoledne lyžovat a 

odpoledne na běžky. Ten den to byl trochu i 

turisťák. Ušli jsme 3,5 km, abychom si kilo-

metr zaběžkovali a šli jsme zpátky. 

 Úterý byl nejhorší den. Lyžování mě 

nebavilo a pořád jsem padala. Volala jsem 

domů se samými stížnostmi. 

 Středa ušla, na lyžích jsem zatočila, 

aniž bych spadla, a odpoledne jsme navští-

vili restauraci, kde jsme si dali poháry. Ve-

čer jsme si zahráli bowling. 

 Čtvrtek byl nejlepší den. Šli jsme na 

Kobylu a lyžováními celkem šlo. Odpoledne 

se bohužel běžkovalo. Večer jsme hráli růz-

né hry a večerka byla posunutá. 

 V pátek se balilo, uklízelo a jelo se 

domů. V půl jedné už jsem odpočívala do-

ma. 

 Lyžák se mi celkem líbil a k mému 

překvapení jsem si nic nezlomila. 

             Aneta, 7. A 

Rozdávaly se i diplomy Důležité instrukce Foto: L. Šťástková 
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 12. prosince navštívil žáky osmé a de-

váté třídy pan učitel ze Střední školy Oselce 

spolu s jedním studentem maturitního oboru 

uměleckořemeslné zpracování dřeva. Sezná-

mil je s možnostmi studia a po ukázce opra-

cování dřeva měli sami možnost si zkusit, jak 

jim to půjde s dlátem.  

 Jako první se samozřejmě osmělily 

dívky, teprve potom i někteří chlapci. Nemé-

ně pozornosti si zasloužily ukázky maturit-

ních prací z výše jmenovaného oboru – ko-

moda, vyřezávané zrcadlo - i druhého matu-

ritního oboru zvaného uměleckořemeslné 

zpracování kovů. Všichni si chtěli potěžkat 

kord a navléci rukavici jako pro rytíře.                     

                Dagmar Šmídová 

N. Winton opět navržen na Nobelovu cenu 

Žáci pracují rukama 

  

Zdroj: https://www.facebook.com/NobelovaCenaZaMirProSiraNicholaseWintona 



Zimní olympijské hry v Soči 

Ročník VIII., Číslo 3 
Stránka 7 

 22. zimní olympijské hry budou probí-

hat od 7. 2. 2014 do 23. 2. 2014 v ruském 

městě Soči.                                                

 Město Soči vyhrálo finálový souboj v 

pořádání her nad jihokorejským  Pchjongč-

chang a rakouským Salzburgem.           

 Olympijská pochodeň těchto her za-

mířila poprvé do vesmíru, na dno nejhlubší-

ho jezera světa Bajkalu, ale i na vrchol nej-

vyšší ruské hory Elbrus. 

 Sportovci se budou moci zúčastnit 

98 sportovních disciplín.  

Vstupenky jsou k dostání v hodnotě od 15 

do 26 tisíc Kč.  

 Po skončení této olympiády se na 

stadionech budou konat zimní paralympij-

ské hry 2014. 

Držme všem našim sportovcům palce. 

               Kuba P., 6. B 

Víčka pro Františka 

 Sbírejte plastová víčka pro Františ-

ka!! Je mu 3,5 roku, ve 14timěsícíh mu byla 

diagnostikována DMO, mikrocefalie a poz-

ději epilepsie. Letos v září  František absol-

voval poprvé KLIMTHERAPY v Klimkovi-

cích.  

 Intenzivní cvičení v ,,kosmickém ob-

lečku“ mu pomohlo hodně zpevnit tělo, na-

učil se vysoký klek a hodně se zlepšil po 

motorické stránce. 

 Tato terapie je nákladná a nehradí ji 

Ruská poštovní známka s maskoty olympiády  

pojišťovny. Měsíční pobyt stojí 96 000,-

Kč. Aby léčba byla účinná, je třeba ji opa-

kovat alespoň dvakrát v roce. Díky sbírání 

víček od pet lahví by mohl František tuto 

léčbu znovu absolvovat a opět by se tak 

mohl přiblížit prvním krůčkům. 

 Víčka můžete nosit do 6. A nebo pří-

mo do kabinetu přírodopisu 

paní učitelce Vokaté. Všem, 

kdo pomáháte, děkujeme! 

              Iva Vokatá 

    

"Řekni nám, co se teplem roztahuje a zi-

mou zkracuje?" - "Sím, prázdniny. V létě 

trvají dva měsíce, v zimě jenom týden."  
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  Při hodině tělocviku si žáci 

lehají na záda a napodobují jízdu na kole. 

"Pavlíku, proč necvičíš s ostatními?" 

"Zrovna jedu z kopce."  

Tak co, Michale, jak dopadlo vysvědče-

ní ?" chce vědět maminka. 

"To je přece vedlejší, mami, hlavně že 

jsme zdraví."  

Komiks pro vás připravil Karel Sádlo ze 6. A 

Den otevřených dveří v naší škole aneb 

předškoláci na výzvědách 
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Zde je prostor pro vaši reklamu! 
  

Chceš něco prodat? Vyměnit? Darovat? Narodi-

la si ti koťátka, křečci, myšky? Na tomto prosto-

ru je můžeš nabídnout svým spolužákům.  

Sbíráš kartičky, obrázky, etikety, známky nebo 

něco jiného?   

Nabídni  k výměně.  

Pokud byste chtěli inzerovat na těchto strán-

kách, doneste inzerát do kabinetu čj paní učitel-

ce Vršecké nebo zašlete na emailovou adresu: 

ja.vrsecka@seznam.cz  

 

Vždy uveďte svůj kontakt! 

Inzerce je zdarma! 

Před písemkou: "Doufám, že nikoho 

neuvidím opisovat." 

Z prostřední řady se ozve: "Taky dou-

fáme."  

 

Představ si, mami, Mirek včera přišel 

do školy špinavý a paní učitelka ho za 

trest poslala domů. 

"A pomohlo to?" 

"To se ví, dneska přišla špinavá celá 

třída."  

Vyluštění křížovky 

Prodám dva křečky džungarské, jsou malí, 

roztomilí a šediví. Jeden se chce pořád tulit, 

druhý trochu kouše. Cena 10,-Kč za jedno-

ho. David Bína, 6. A 

Daruji bílého samečka andulky i s klecí.  

Tel. 702 660 255 

  o l e j       

     a u t o    

  p r a k       

     x       

     b l i k    

  š a ch y       

     l a n o    

  k o l o       

     x       

     n i l     

s n ě ž k a       

     x       

     l i p n o   

  b o t y       

     ž i h a d l o 

z d r a v í       

     ch a t a    

   c o ?       

Ptá se máma Pepíčka: "Proč krmíš 

slepice čokoládou?"  

On odpoví: "Aby mi snesly kindrvej-

ce."  



téma Město v proměnách času.                                                                                                

Jitka získala skvělé druhé místo !!!            

To je samozřejmě důvod k velké gratulaci.                       

Gratulujeme i Rudolfovi a Kateřině za jejich výkon.                                     

              Jana Vršecká 

 

 V úterý 28. ledna proběhlo okresní kolo dě-

jepisné olympiády ve Strakonicích. Naši školu za-

stupovali Jitka Fousková, Rudolf Pavlis a Kateřina 

Bouberlová.                                                                                      

 Olympiády se zúčastnilo celkem 32 žáků   

8. a 9. tříd základních škol a osmiletých gymnázií., 

konkurence byla opravdu veliká. Soutěžilo se na 
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 Žáci 9.třídy se jako již řadu let předtím zú-

častnili sbírky a informační kampaně Červená stuž-

ka. Výtěžek sbírky je věnován na boj proti HIV a 

AIDS a na provoz Domu světla. 

 Naši žáci rozdali několik set letáků a proda-

li 105 stužek.  

Olympiáda z matematiky 

 Ve středu 22. ledna proběhlo ve Strakoni-

cích  v DDM okresní kolo olympiády z matemati-

ky pro žáky 5. ročníků. Školního kola se zúčastnilo 

celkem8 žáků. Do okresního kola postoupily Mar-

tina Šáchová z 5. A a Anna Marie Veselá z 5. B. 

Martina se umístila na 9. - 12. místě, Anna Marie na 

15. místě.  Celkem soutěžilo 30 počtářů.                                                               

 Děvčatům gratulujeme. 

                            Iva Vokatá 

       Červená stužka 

Olympiáda z dějepisu 

 

Finanční výtěžek sbírky činí 2 900 Kč. 

 

Děkuji všem dárcům i aktivním deváťákům. 

Dagmar Šmídová 

 

Finanční gramotnost  

 Školní kolo soutěže probíhalo ve dnech 9. 

až 13. prosince 2013. Na prvním místě se umístila 

Aneta Nachlingerová z 8. třídy, na druhém místě 

Sára Císařová také z 8. třídy, třetí příčka patří To-

máši Trubkovi ze 6. A. Tato trojice se také zúčast-

nila okresního kola 16. ledna, ale výsledky se zatím 

zpracovávají. Všem jmenovaným gratulujeme a tě-

šíme se na další soutěže. 

 Na dalších příčkách se umístili Vanda 

Luprichová ze 7. A, Lukáš Petrášek a Bára Zíková z 

8. třídy. 

                          Jaroslav Grill 

Červená stužka (angl. „Red ribbon“) je mezinárodním symbolem uvědomělosti a informovanosti ve vztahu 

k problematice HIV/AIDS, což vysvětluje i její začlenění do loga jak Světového programu boje proti 

AIDS, který má zkratku UNAIDS (angl. United Nations Joint Programme on HIV/AIDS), tak i českého 

Národního programu boje proti AIDS. Červená stužka bývá běžně k vidění na klopách sak nebo na jiných 

částech oděvů jako symbol solidarity a spoluúčasti s lidmi infikovanými virem HIV.  

http://www.unaids.org/en/


"Co děláte,děti?" ptá se maminka. 

"Hrajeme si na doktora." 

"A proč sedí Eliška na skříni?" 

"Poslali jsme ji do horského sanatoria."  

 Velmi lituji toho, že nemůžu dále lyžo-
vat, protože mě k tomu rodiče nepustí. Vždyť 
bych přece alespoň mohl být na čerstvém 
vzduchu. Důvod, proč nemůžu lyžovat, je ten, 
že kdybych si zlomil ruce, nemohl bych pak 
hrát na hudební nástroje.   
 Doufám, že až budu velký, přece jen mi 

to dopřejí, protože já nechci být člověk, který 

se nepohybuje a jen tak sedí jako pecivál do-

ma.   

                         Karel, 7. A   
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Strašidelný mlýn 
 V Litomyšli bydlí dva bratři, Zbyněk a 

Přemysl. Mají tam spoustu památek a mezi ně 

patří i osiřelý mlýn. Říká se o něm, že tam 

straší. Nikdo tam tak deset let nebyl. Ale kluci 

to chtěli vidět na svoje vlastní oči. A tak se 

tam večer vydali.     

  Když ke mlýnu přišli, tak se za-

čalo blýskat a po chvíli se přidalo i hromobi-

tí. Zvedal se silný vítr a spustil se velký liják. 

Kluci měli strach a mysleli jen na to, aby se 

přestalo blýskat. Najednou se roztočilo mlýn-

ské kolo a ozývaly se divné zvuky, jako kdyby 

někdo výskal. Přemysl si vzpomněl, jak se ří-

ká, že mlýn obývá duch mlynářky Marie, která 

nenáviděla děti. Pak jako by slyšeli zlomyslný 

smích. Oba zakřičeli: ,,Duch mlynářky Marie!! 

 Před pěti lety koncem března jsem jel 
na setkání asociace nevidomých v Albeřicích. 
Moc jsem se tam těšil, hlavně na lyžování. 
Protože jsem na lyžích v životě nestál, nevěděl 
jsem, jaké to bude. Moje asistentka mi lyže vy-
půjčila od spolužáka.   
 Hned druhý den pobytu jsme vyšli ven 
na zasněžený svah. Když jsem si lyže poprvé 
připnul, připadal jsem si jako nějaký robot. Na-
před jsem pořád padal, ale nakonec se mi pře-
ce jen podařilo udržet rovnováhu. Jel jsem i 
na lyžařském vleku. Z kopce mě moje asistent-
ka Eva spolu s vedoucí pobytu vzaly mezi se-
be, já se držel slalomové tyče a jeli jsme opatr-
ně z kopce. Bylo to bezva. Líbilo se mi, jak pod 
lyžemi křupal sníh, když jsme jeli dolů. Pády 
do sněhu byly také bezvadné. Když se mě lidé 
ptali, jaké to lyžování bylo, odpovídal jsem: 
„Bylo to super!“  

Pomóc!”                                                         

 A tak se rozběhli do té velké bouřky. 

Najednou Přemysl klopýtl a narazil si lýtko, 

hodně ho to bolelo a tak začal vzlykat. Zbyněk 

ho utěšoval, až se mu to konečně podařilo. Po-

tom kousek od nich udeřil blesk do stromu, až 

létalo lýko. Přemysl zapomněl na to lýtko a oba 

pelášili jako o život.   Doma nechali své 

oblečení plynule usychat a pak si sedli na 

plyšovou pohovku a dali si teplý pelyňkový čaj. 

Když to dědečkovi povyprávěli, tak už se tomu 

jen smáli a dědeček se nevěřícně podrbal na 

lysině. 

           Petra Kašparová, 5. A 

Moje první setkání s lyžemi  
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 V úterý 14. ledna proběhl v naší škole Den 

otevřených dveří. Školu navštívili především budou-

cí prvňáčci s rodiči, aby před zápisem do 1. tříd po-

znali prostředí i vyučující. Malým návštěvníkům 

jsme  položili tyto otázky: 

Jak se ti tady líbí?     Líbí se mi tu  moc. Johanka 

Co se líbí nejvíc?       Líbí se mi tady skříňky, třídy, 

zařízení a nová fasáda. Dominik 

Těšíš se na paní učitelku?  Moc se těším. Skarletka 

Těšíš se do školy? Hodně moc. Martinka 

Jak si myslíš, že se ti ve škole povede? Určitě dobře. 

Anetka 

Máš už do školy vše připravené? Ano, Mám všech-

no. Dominik. 

Přinesl ti Ježíšek tašku do školy? Ještě jsem ji nedo-

stal, ale těším se na ni. Petr 

Já jsem ji už dostal, a pěknou. Daniel 

Umíš už napsat své jméno? Ano, umím. Anička 

Máš ve škole sourozence? Ano, mám tady bratříčka 

Milánka. Nebude mi pomáhat, spíše maminka. 

Anetka 

Chceš dostávat radši jedničky nebo pětky? Chci 

dostávat jedničky, protože pak dostanu mobil od 

mamky.  Anička 

Kreslíš si ráda? Ano, moc ráda si vymalovávám 

omalovánky. Ema 

Máš tady hodně kamarádů? Jenom jednoho a moc 

se těším na další. Kuba 

Budoucích prvňáčků se ptaly Pája a Áďa 

Foto: Jana Vršecká 
Budoucí prvňáčci dostali dárečky 

Děti ze školky zasedly do školních lavic 

Ve třídě si děti zazpívaly 
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Zápis do 1. tříd 

 Zápis prvňáčků do 1.tříd ve Vodňanech tra-

dičně probíhá začátkem roku,  tentokrát již 17. a 18. 

ledna. V pátek ve 13 hodin bylo ve třídách vše při-

praveno pro tento slavnostní den, ve vestibulu čekali 

první nedočkaví předškoláčci. Přinášíme fotografie, 

abyste milou atmosféru při zápisu viděli na vlastní 

oči. 

 

 

 

Děti si krátily ve vestibulu čekání kreslením 

Agátka stavěla kostičky 

Maxík skládal obrázek 

Radeček zpíval písničku 
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Z. Libičová 
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     Časopis dětí  ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech  

Foto: Eva Marková 


