První jarní den
Astronomické jaro začíná, když střed Slunce je přesně nad rovníkem a Slunce vstoupí do znamení berana ve
směru z jižní polokoule
na polokouli severní.

Uvádí se, že je to
21.března, přitom to
může být v rozmezí od
19. - 21. března.
Pro jaro platí, že začíná
okamžikem, kdy Slunce
prochází rovníkem
z jihu na sever.
Každým rokem je to
jinak vždy o 6 hodin
později, pouze o
přestupný rok je to o 18
hodin dříve.
Jarní rovnodennost
znamená, že je den a
noc stejně dlouhá a od
té doby se noc zkracuje. Naše atmosféra ale může za to, že se v ní lomí sluneční paprsky a my vidíme Slunce na
obzoru déle. Stejná délka dne i noci proto nastává asi 3 dny před jarní rovnodenností, což je obvykle 17.března.
Touto jarní rovnodenností končí zima, která trvá na severní polokouli 89dní a 1 hodinu a začíná jaro, které trvá
92 dnů a 23.hodin. Je to 2. nejdelší roční období po létu.
20. březen je
také Světový
den vrabců.

Tento rok začíná
jaro 20.března v
10:36.
Pavel Štafa

Fotka na titulní straně a dvou následujících v kolážích jsou od Bc. Zlatky Tomáškové z Klínů.

Březen měsíc čtenářů
Březen býval tradičně měsícem knihy, pak chvíli internetu a teď je měsícem čtenářů.
K akci Březen měsíc čtenářů se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 knihoven z celé České republiky. Svaz
knihovníků a informačních
pracovníků založil v knihovnách
novou tradici – oceňování nejlepších
čtenářů. Pro letošní rok připravuje
SKIP ČR pro Březen měsíc čtenářů
novinku – zahájení kampaně
S knížkou do života /Bookstart/,
v rámci které bude vybrán
nejmladšího čtenář/ čtenářka roku.
V průběhu března 2018 budou
vybráni nejmladší čtenáři knihovny se
zajímavým “čtenářským příběhem”
nejen jednotlivých knihoven, ale také
všech krajů a celostátní vítěz bude
slavnostně představen v přímém
přenosu České televize v rámci
předávání cen Magnesia Litera
2018 dne 4. dubna.
Kromě toho, že se knihy čtou, také se o nich točí videa. Fenomén, pomalu se rozšiřující i v Česku, se jmenuje BookTube a
veřejnosti ho v rámci Března měsíce čtenářů přibližuje Městská knihovna v Praze. Čtenářům, toužícím se stát slavnými
BookTubery, nově poskytuje možnost využít koutek v Ústřední knihovně, ve kterém najdou potřebné vybavení i klid na
práci. Kromě BookTube koutku pořádá Ústřední knihovna v březnu také řadu zajímavých literárních akcí.

Zdroj: https://www.prahamestoliteratury.cz/cz/aktuality/469-brezen-mesic-ctenaru/

Knížky
Knižní žánry: Fantasy, Detektivky, Historické, Dobrodružné, Horory, Poezie
a mnoho dalších
.
S knihami se setkáváme už od malička, většinou to jsou pohádky, které nám
čtou rodiče před spaním. Ve škole se též setkáváme s knížkami a to v
různých podobách např. Pohádky, bajky, báje, historické… A časté
znechucené dotazy např. proč? Vždyť mě to nebaví! Ale jak se říká ,,pokud
vás nebaví čtení,tak jste ještě jen nenašli tu správnou knížku.“ Tato věta je
pravdivá, tak dejte knihám šanci,ono se něco pro vás úžasného najde.
Mezi jedny z nejznámější knih patří: Romeo a Julie, Harry Potter,Malý
princ,Pán Prstenů,Kytice,Máj,1984,...
A mezi jedny z nejznámějších spisovatelů patří: J.K.Rowlingová, K.
Čapek,W. Shakespeare,J.Seifert,…
Citáty o knihách: Ti kteří pálí knihy,nakonec spálí lidi. Pokud knihy nejsou dobrá společnost, kde najdu dobrou
společnost? Svět je krásná kniha, ale nestojí za to pro někoho, kdo neumožní si ji přečíst. Knihy jsou němí
učitelé.
Knihy jsou krásné, které rozvíjí fantasii, rozšiřují představivost a slovní zásobu a jsou to světy do kterých se
můžete schovat a nechat se unášet. Být knihomol není nic špatného byť naopak. Máte mnohem více zážitků i
přesto, že je jen čtete .V této době se knihy vyměnili spíše za filmy, ale knihy jsou překrásné a mají své kouzlo,
na které si však každý přijde sám...
Redaktorka: A. Hurtová

Projektový den – Planety sluneční soustavy
V pátek 19.02., ve 3.B, v rámci
předmětu Člověk a jeho svět, skrze
online výuku, proběhl projektový den
na téma Planety sluneční soustavy.
Žáci si měli během jarních prázdnin
vybrat jednu z planet sluneční
soustavy (případně celou sluneční
soustavu), nakreslit ji nebo ji vyrobit
a najít k planetám základní informace
a zajímavosti.
Při online výuce si žáci své výtvory
ukazovali a obohacovali se navzájem
informacemi, které o planetách zjistili. Navíc jsme diskutovali i o aktuálním dění ve vesmíru – o robotickém
vozítku Perseverance, které úspěšně přistálo na Marsu.
Sluneční soustava jako téma třetího ročníku, bylo zábavně a
hravě probráno. Projekt byl postaven na spolehlivosti a
pečlivosti každého žáka. Všichni žáci k úkolu přistoupili
zodpovědně a chtěla bych je tímto velmi pochválit a
poděkovat jim. Projektový den je bavil, byli nadšení,
prohloubili své znalosti o vesmíru a rozšířil se jejich zájem
o vesmír.
Mgr. Michaela Krčmářová

Proč se slaví MDŽ?
Ačkoli se mezinárodní den žen (MDŽ) slaví každý rok 8. března, základní myšlenka tohoto svátku není dnes už
tolik známá. Přinášíme článek, který objasňuje původ tohoto svátku a zamýšlí se nad jeho významem v dnešní
době.
Ačkoli se mezinárodní den žen (MDŽ) slaví každý rok 8.
března, základní myšlenka tohoto svátku není dnes už
tolik známá. Pro některé muže je 8. březen dnem, kdy
koupí květinu či čokoládu své přítelkyni, manželce či
kolegyni, nebo jim alespoň popřejí, pokud vůbec. Proč
však v tento den obdarovávají své drahé polovičky už
dnes ví jen málokdo z nich a nevědí to dokonce ani samy
ženy.
Nejčastěji bývá tento den spojován s československým
socialistickým režimem, čemuž bezpochyby přispěly
okázalé slavnosti 8. března na počest žen, typické
především rudými karafiáty, oslavami na pracovišti a
verši představitelek Svazu žen. Právě kvůli spojení s
bývalým režimem přestali v současné době někteří tento
den slavit, neboť se podle nich jedná pouze o uměle
vytvořený komunistický svátek. Skutečnost je ale jiná.
Počátky tohoto významného dne sahají hlouběji do
historie, mnohem dále než vůbec komunistické hnutí
vešlo u nás ve známost.
Mezinárodní den žen se slaví už od počátku 20. století, s
komunistickým režimem v Československu jeho vznik nesouvisí. Původní základní myšlenkou MDŽ je
občanská a politická rovnoprávnost mužů a žen, zapojení žen do rozhodovacích procesů, zavedení volebního
práva pro ženy a odstranění genderové diskriminace. MDŽ by tedy neměl být spojován s komunismem, ale s
mnohaletým mezinárodním bojem za
ženská práva a rovnoprávnost mužů a
žen. Jako takový je MDŽ důležitým
dnem každoročně připomínajícím
nikoli éru komunismu, ale boje žen za
svá práva.

Vznik a vývoj MDŽ
Mezinárodní den žen má svůj původ
v době sociálních krizí a příprav států
na nadcházející světovou válku. V
této době se začaly ženy zasazovat o
svá práva a pronikat tak do veřejného
života. Počátky můžeme spatřovat v
roce 1907, kdy se konal první
mezinárodní sjezd socialistických žen
ve Stuttgartu. Právě zde padl návrh,
aby se ženy určitý den v roce
scházely a požadovaly volební právo.
Této konference se účastnilo téměř 60
delegátek z 15 zemí. Důvodem proč
se měly ženy v boji za svá práva
scházet v jeden určitý den, byla snaha
upozornit na tuto problematiku
širokou veřejnost, jak ženy, tak také muže.
V roce 1908 se pak sešlo několik tisíc žen a pochodovalo ulicemi v New Yorku. Demonstrovaly za zkrácení
pracovní doby, zvýšení mezd, volební právo a za politická a hospodářská práva pro ženy. Od tohoto roku se pak
ve Spojených státech začal slavit poslední únorovou neděli „Národní den žen“. V Evropě byl Den žen zaveden
o dva roky později, v roce 1910, na druhé mezinárodní konferenci socialistických žen v Kodani, kdy se z tohoto

dne stal mezinárodně oslavovaný den na návrh Clary Zetkinové, německé socialistky a zakladatelky dělnického
ženského hnutí. Clara Zetkinová prosadila pořádání mezinárodního svátku za účelem boje za volební právo žen.
V Kodani tak došlo k proklamování Mezinárodního dne žen na počest boje žen za svá práva a dosažení
volebního práva. Poprvé se ženy takto organizovaně sešly o rok později, v roce 1911, v několika evropských
zemích, mimo jiné také v Rakousko-Uhersku.
Později se dnem žen stal 8. březen, který se ustálil po první světové válce a to především vlivem demonstrace
žen a jejich protestních akcí proti 1. světové válce konaných v Petrohradě 23. února roku 1917. Po abdikaci
cara byla ustavena prozatímní vláda, která schválila volební právo žen. Podle gregoriánského kalendáře je 23.
únor vlastně 8. březen a proto se tento den ustanovil jako Mezinárodní den žen.
MDŽ dnes
MDŽ byl oficiálně uznán OSN v roce 1975, což byl Mezinárodní rok žen. V tomto roce MDŽ uznalo také
mnoho národních vlád. V roce 2001 vydal generální tajemník OSN u příležitosti MDŽ poselství, kde
zdůrazňuje problém současné doby - nerovnoprávné zastoupení žen v politickém životě. Upozornil na to, že je
třeba do rozhodovacích procesů zapojit více žen, neboť jejich přístup může v mnohém přispět v předcházení
konfliktů a zajišťování míru.
Dnes je MDŽ demonstrací za odstranění diskriminace a lepší pracovní podmínky žen a připomínkou boje za
jejich rovnoprávnost.
MDŽ a 8. březen je tedy možná částečně poznamenán svou komunistickou minulostí, kdy se ho komunistická
politická elita v Československu zmocnila k využití své propagandy. Jde však o den uznávaný v různých
částech světa. Připomínat a oslavovat tento den je velice důležité, neboť to znamená podporovat a souhlasit s
rovnými příležitostmi pro ženy a muže v zaměstnání, politice, vzdělání, rodině a ve veřejném životě vůbec.
Tento den může být také připomínkou, že ačkoli došlo v určitých oblastech k výraznému zlepšení v postavení a
právech žen, stále ještě není situace ve všech oblastech a také ve všech státech uspokojující. Je nutné dále
prosazovat rovnoprávnost žen a mužů a v některých zemích je navíc nutné dále bojovat za ženská práva,
kterých se tam ženám nedostává ještě ani nyní, v 21. století. MDŽ nám tedy připomíná, že boj za ženská práva
a rovnoprávnost ušel už dlouhý kus cesty, dlouhý kus cesty má ale ještě před sebou.
Zdroj: https://padesatprocent.cz/cz/proc-se-slavi-mdz

Den učitelů má svoji tradici, přesto je dnes
opomíjen
V České republice patřil 28. březen
vždy učitelům. Oslavoval jejich práci
a poslání. Ne náhodou byl v roce 1955
stanoven na den narození Jana Ámose
Komenského, učitele národa a zároveň
patrona českého školství. V posledních
letech se ale na tento svátek zapomíná.
Částečně i z důvodu, že od roku 1994
z rozhodnutí Unesca je za Světový den
učitelů považován 5. říjen, ale i proto,
že ani jeden z těchto dnů není v našem
státě zařazen mezi významné dny.
Připomínat si Den učitelů je naprosté
minimum, které pro zlepšení jejich
postu ve společnosti můžeme učinit.
Foto: Profimedia.cz
Zmínka o tom, že se 28. března narodil
Jan Ámos Komenský, už v kalendářích
není 20 let. Přitom je to velká škoda,
protože z jeho učení a systému školství
je čerpáno dodnes.
Byl to právě Komenský, který poprvé
definoval pojem školní rok, prázdniny
a školní týden. Zasloužil se o to, aby
ve třídách byli žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Preferoval školu hrou, názornosti a aktivnosti, kdy si
žáci měli mít možnost své teoretické poznatky vyzkoušet v praxi.
Zároveň kladl velký důraz na individualitu každého dítěte, ale i spolupráci rodičů a učitelů, kteří měli jít dětem
příkladem. Jednoduše se zasloužil o vše, o co usilují i nejnovější trendy ve vzdělávání.
Učitelé si zaslouží respekt i uznání
Samozřejmě ne na každého učitele děti i rodiče vzpomínají v dobrém. Obvykle neoblíbení bývají ti učitelé,
kteří si přes všechny své kvality nedokážou u dětí vybudovat přirozenou autoritu. Někteří příliš tlačí na pilu a
vynucují si striktní dodržování pravidel, jiní jsou tzv. příliš hodní a další apatičtí. V každém případě je vždy
velmi znatelné, zda kantora práce baví a nevnímá svou práci jen jako zdroj obživy, ale i jako poslání.
Bohužel společnost si učitelů obecně příliš neváží. Jejich práce často není patřičně ohodnocena a ani
respektována. Přitom jsou to právě oni, kdo významně ovlivňuje budoucnost celé naší společnosti.
Připomínat si Den učitelů je naprosté minimum, které pro zlepšení jejich postu ve společnosti můžeme učinit.
Vést děti k úctě k nim by mělo být samozřejmostí.
A pokud se v tento den děti rozhodnou své učitele čímkoli potěšit, lze to považovat za ten nejlepší ukazatel, že
se ve škole cítí dobře a že si svých učitelů skutečně váží.
Zdroj: https://www.novinky.cz/zena/deti/clanek/den-ucitelu-ma-svoji-tradici-presto-je-dnes-opomijen-223612 a
https://i.pinimg.com/originals/9c/f4/dc/9cf4dc4e1f76ceaa511784e1c16b450b.jpg

Jan Amos Komenský
(1592 — 1670)
Jan Amos Komenský, posléze přezdívaný jako učitel národů,
se s největší pravděpodobností narodil v Nivnici na Moravě 28.
března 1592. Po návratu ze studií se stal správcem školy v
Přerově a posléze knězem ve Fulneku. O jeho sbírku materiálů,
které shromažďoval pro vědeckou práci přišel, když prchal z
Fulneku před drancujícími španělskými vojáky. V Přerově mu
v době morové epidemie zemřela žena i obě děti. Ale přes
všechny tyto chmury vydává v roce 1623 své nejslavnější dílo Labyrint světa a ráj srdce. Roku 1628 ho však postihla další
pohroma. Musel definitivně opustit Čechy. Přestěhoval se do
polského Lešna. Připravoval latinsko-český a česko-latinský
slovník a mnoho dalších prací, v nichž chtěl shrnout současný
stav některých vědních oborů. Dílo Brána jazyků otevřená
(1631) je takovou malou encyklopedií, na které navazuje Orbis
sensualium pictus - Svět v obrazech (1658). Základy
pedagogiky Komenský sepsal v díle Velká didaktika (1657).
Stal se biskupem Jednoty bratrské právě v roce, kdy byl
podepsán westfálský mír, který na dlouhá léta přidělil české
země Habsburkům (1648). V tomtéž roce mu zemřela jeho
druhá žena. Své pocity sepsal do knihy Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (1650).
Jeho život potkávala pohroma za pohromou. Tou největší byl snad požár v polském Lešnu. Ten prakticky zničil
vše, co Komenský vlastnil. Shořela také jeho knihovna, rukopisy a tiskárna Jednoty bratrské. Opět tedy začínal
psát od začátku. V Amsterdamu, kam se uchýlil se věnoval pedagogice a také přípravě díla Všeobecná porada o
nápravě věcí lidských. Tímto dílem chtěl završit své celoživotní snažení o systematizaci lidského vědění, avšak
se mu toto dílo nepodařilo dokončit.
Zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterdamu, kde je i pohřben.
Ukázka z díla Labyrint světa a ráj srdce / Poutník dostal Všudybuda za vůdce
I vyšel sem do sebe sám a ohlédati se počal, mysle, odkud a jak začíti. V tom ihned nevím, kde se tu vezme
člověk jakýsi křepkého chodu, obratného vzhledu a řeči hbité, takže se mi nohy, oči, jazyk, vše na obrtlíku míti
zdál. Ten přivina se ke mně, odkud a kam bych měřil, dotazoval se. Já, že sem z domu svého vyšel a v světě se
provandrovati a něco zkusiti umysl mám.
Schváliv mi to: "kde pak vůdce jakého máš?" řekl. Já odpověděl: "Žádného nemám, Bohu a svým očím se
důvěřuji, že mne nezavedou." "Nespravíš nic," řekl on. "Slýchal-lis kdy co o Kreténském labyrintu?" "Slýchal
cosi," dím. On zase: "Zázrak světa byl, stavení z tak mnoha pokojů, příhrad, průchodišť vzdělané, že kdo se bez
průvodčího do něho pustil, vždycky sem a tam chodě a motaje se, nikdy ven netrefil. Ale to žert byl proti tomu,
jak sám světa tohoto labyrint, zvláště nyní, spořádán jest. Neradímť, věř mně zkušenému, samotně se tam
pouštěti." "A kde pak takového vůdce vzíti mám?" řekl sem. Odpověděl: " Já sem na to, abych takové, kteří
něco shlédnouti a zkusiti žádají, prováděl a jim, kde co jest, ukazoval: protož sem tobě také vstříc vyšel." Já
podivě se: " I kdo jsi ty," řekl sem, "můj milý?" Odpověděl: "Jméno mé jest Všezvěd, příjmím Všudybud,
kterýž všechen svět procházím, do všech koutů nahlédám, na každého člověka řeči a činy se vyptávám; co
zjevného jest, vše spatřuji, co tajného, vše slídím a stíhám, sumou beze mne nic se díti nemá, ke všemu
dohlédati má jest povinnost: a ty půjdeš-li za mnou, uvedu tě do mnohých tajných míst, kamž by ty sic nikdá
netrefil."
Zdroj: http://literatura.jecool.net/www/clanky/zobraz/4

Napsali o nás na e-mostecku
Napsal Oldřich Hájek
23. 2. 2021 8:20
Most - Blíží se zápisy do základních
škol a vy přemýšlíte, která bude pro
vašeho budoucího prvňáčka ta
nejvhodnější? Představíme vám jednu
mosteckou školu, kde se zaměřují na
podporu zdraví a kde třeba vůbec
nezvoní.
Vítejte na 15. základní škole v ulici Jana
Amose Komenského v Mostě. Jde o
školu na sídlišti Výsluní, kde se
vzdělává v současné době kolem pěti
stovek žáků. Na nové se budou těšit
opět od září, a to hned v několika
třídách.
„Pro nový školní rok předpokládáme
otevřít tři první třídy s optimálním
počtem dvacet žáků ve třídě. Kromě
prvních tříd jako každý rok otevíráme
také přípravnou třídu, kterou tady máme
zavedenou už několik let,“ říká ředitelka
školy Lenka Firmanová.
Škola má statut zdravé školy. A hlavně
zde kladou důraz na podporu zdraví, a to především v podobě navýšení dotace hodin tělesné výchovy, hlavně
na prvním stupni. „Děti u nás mají možnost i v podobě takzvaných turistik zdraví podporovat. Chodí na
procházky po našem širším okolí Mostu a také vyjíždějí, nejvíce do Krušných hor na různé výlety,“ dodává
ředitelka.
Ve škole se snaží, aby tam děti chodily rády, aby tam zažily úspěch. Aby prostředí bylo pro žáky pohodové a
klidné. „Jedním z těchto motivačních prvků je, že se u nás vůbec nezvoní. Málokdo si to dokáže představit. Ale
pokud sem vejdete, tak ten zvonek děsivý, to drnčení, vůbec neuslyšíte,“ přibližuje místní zajímavost Lenka
Firmanová.
Na 15. základní škole jsou pyšní i na svoji družinu, školní klub a kroužky. Družina má pět oddělení a pracuje
systémem uvolněného režimu. Pro svoji činnost využívá nejen svých učeben, ale i prostorné chodby,
tělocvičny, hudebnu, školní kuchyňky, počítačovou učebnu, ale třeba i keramickou dílnu či knihovnu. Družina
funguje pro děti do páté třídy. Starší školáci se mohou poté přihlásit do školního klubu. Žáci jej mohou využívat
nepravidelně, dle svého zájmu a potřeby. Přicházejí i odcházejí podle svého uvážení.

ŠKOLA JE PO NÁKLADNÉ REKONSTRUKCI
Škola prošla v minulých měsících zásadní rekonstrukcí. Má novou fasádu, okna, o čerstvý vzduch ve třídách se
stará moderní rekuperace. Ta odvádí vydýchaný vzduch, nadbytečnou vlhkost a současně přivádí čerstvý čistý
vzduch.
„Jsem strašně ráda, že máme další školu takto krásně zrekonstruovanou. V loňském roce do ní přišlo téměř 46
milionů korun,“ řekla náměstkyně primátora města Mostu Markéta Stará. Kolaudace se uskutečnila na začátku
února.
Zaujala vás tato škola? Zápisy do nového školního roku budou probíhat 8. a 9. dubna, a to pravděpodobně v online podobě. „Rodiče, kteří nebudou moci přihlášku vyplnit elektronicky, tak za dodržení můžou přijít sem do
vestibulu školy a zápis učinit i tady v osobní přítomnosti,“ vysvětluje ředitelka školy. Podle nyní platných
opatření ale nejspíš nebude možné přijít k zápisu s dětmi.
Aktuální informace sledujte na stránkách školy www.mostzs15.cz.
Zdroj: http://www.e-mostecko.cz/zpravy/most/156236-video-podivejte-se-do-mostecke-zakladni-skoly-kdeneuslysite-zvoneni

STOLNÍ HOKEJ
Zahrajte si šprtec doma, výsledky se počítají do Korespondenční ligy
Stejně jako po celkou část roku 2020, i v roce 2021 je stolní hokej omezen na domácí, převážně tedy rodinné souboje. Od
začátku ledna probíhá Mostecká korespondenční šprtcová liga a zapojit se do ní můžete i vy. Výsledky je možné hlásit na
e-mail jakub.hasil@post.cz, publikovány jsou následující den na facebooku BHC Most - www.facebook.com/sprtec.most.
Pro zápasy Korespondenční ligy jsou povoleny rovněž různé domácí úpravy pravidel a hracího vybavení. Posílat můžete
nejen výsledky, ale také komentáře
utkání či jejich fotky.
Vyhlášen Severočeský pohár ve
šprtci
I při současných omezeních je možné
si zahrát oficiální soutěž. Pokud se ve
společné domácnosti najdou alespoň
čtyři bojeschopní a pokud máte hrací
stůl soutěžních rozměrů, můžete
odehrát
turnaj
Severočeského
poháru, což je oficální regionální
soutěž Českého svazu billiard-hockey.
Turnaj
lze
zaregistrovat
prostřednictvím
formuláře:

https://forms.gle/HPWFhLRJ6qAwnb1T8 . Jakmile to bude možné, budou se do Severočeského poháru počítat i veřejné
soutěže s minimální účastí čtyř hráčů či hráček.
Hrací vybavení si lze půjčit nebo
koupit od BHC Most
Billiard-hockey club Most nabízí
možnost si půjčit (nebo případně i
koupit) hrací vybavení na billiardhockey šprtec a na táhlový hokej
Chemoplast. Bližší informace:
Jakub Hasil – 603 337 054,
jakub.hasil@post.cz .
Hlaste se na příměstský tábor se
stolním hokejem
Tradiční příměstský tábor se
stolním hokejem má letos
plánovaný termín 12. - 16.
července. Informace a on-line
přihlášky
na
www.svcmost.cz/tabory/779-primestskytabor-se-stolnim-hokejem
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MOST
Středisko volného času Most pro vás stále chystá distanční akce pro volný čas. Aktuální přehled a podmínky účasti najdete
na www.svc-most.cz/akce .
Mgr. Jakub Hasil, stálý dopisovatel, ilustrační foto

