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7. Školní družina 

7.1 Identifikační údaje školní družiny 

Charakteristika školní družiny:  

 

Školní družina je součástí Základní školy nám. Míru 3. Vychovatelky v ní pracují v souladu 

s vyhláškou 27/2016 Sb., jejich práce vychází také ze závěrů a doporučení PPP a SPC.  

 

 

Žáci ve školní družině jsou rozděleni do oddělení. 

Každé oddělení je naplněno do počtu 30 dětí. 

 

Školní družina disponuje jednou hernou a dvěma třídami, kam děti přichází se svými vycho-

vatelkami po ukončené výuce. V místnostech působení školní družiny jsou skříně, kde mají 

děti pomůcky pro chvíle odpočinku i pro různá zaměstnání. Vychovatelky mají k dispozici 

kabinet, kde jsou uložené sportovní pomůcky, elektronika a také odborná literatura. Školní 

družina má možnost využití počítačové učebny, tělocvičny a mimo budovu školy hřiště a 

školní zahradu. 

 

Sportovní vybavení – míče na kopanou a vybíjenou, stolní tenis, badminton, švihadla, krike-

tové míčky a hokejky na florbal.  

 

Elektronické vybavení – mobilní telefon, notebook, externí disk, televizory, radia, DVD. 

 

7.2 Vnitřní řád školní družiny 

• Školní družina je žákům přístupna od 6,30 hod. Žáci mají možnost přijít kdykoliv do 7.30 

hod. V 7.40 hod. žáci odchází do tříd. Po skončení vyučování si paní vychovatelky přebí-

rají žáky do oddělení a jdou na oběd. Po obědě jsou všichni žáci se svými vychovatelkami 

v herně a učebnách určených pro školní družinu.  Po pravidelné činnosti a vycházce se 

v 15.00 žáci schází ve dvou odděleních školní družiny, odkud si je mohou rodiče 

v libovolném čase do 17.00 vyzvednout. 

• Lokalizace ŠD – užívané místnosti pro školní družinu jsou v přízemí a jedna v prvním 

patře budovy školy. 

• Do školní družiny se přihlašují žáci formou písemnou, na základě závazné přihlášky, která 

obsahuje důležité informace o přijatém dítěti. Například, kontaktní telefon na zákonného 

zástupce žáka, kdy žák přichází a kdy opouští a s kým školní družinu, trpí-li nějakou 

zdravotní poruchou. Chce-li odhlásit zák. zástupce žáka během školního roku, musí tak 

učinit formou písemnou. Nemůže-li se žák účastnit činnosti ve školní družině z důvodů 

předem známých zák. zástupci, oznámí tuto skutečnost formou písemnou, ne telefonicky, 

přímo paní vychovatelce. 

• Ustanovení o platbách zák. zástupců za pobyt žáka ve ŠD je určeno Odborem školství, 

sportu a mládeže ÚMČ Brno-střed. Od rodičů se vybírá měsíční příspěvek na částečnou 

úhradu neinvestičních nákladů školní družiny. Po předchozí domluvě učitele a paní vy-

chovatelky, mohou žáci během činnosti ŠD za dozoru přecházet do kroužků a kurzů, které 

se zřizují přímo v budově ZŠ a opět se vracet po ukončení činnosti v kroužku do odd. ŠD. 

Po dobu trvání kroužku a kurzu, přebírá odpovědnost za žáka daný vyučující. 

• V průběhu zaměstnání ve ŠD nemůže žák opustit místnost bez povolení vychovatelky a 

řídí se jejími pokyny i mimo budovu školy. Opuštění areálu školy se zapisuje do sešitu 

„odchodů“. V místnostech šk. družiny i v budově školy udržují žáci pořádek. 



ŠVP – Základní škola Brno, nám. Míru 3 

367 

 

• Pitný režim. Žák si nosí z domova plastovou lahvičku s nápojem, nebo si může zakoupit 

pití v automatu na limonády, umístěném přímo v budově školy. Dále má možnost doplnit 

tekutiny během oběda ve školní jídelně. 

• ŠD má možnost využívat prostor školy po ukončení pravidelného rozvrhu. Tělocvičnu, 

počítačovou učebnu a keramickou dílnu. Všechny tyto učebny jsou přímo v budově ZŠ. 

• Nevyzvedne-li si zákonný zástupce své dítě do stanovené doby trvání ŠD, kontaktuje jej 

p. vychovatelka telefonicky. V případě, že nemá zákonný zástupce možnost vyzvednout 

své dítě, bude uvedena v zápisním lístku osoba, její adresa a telefon, která v zastoupení 

vyzvedne svěřené dítě. 

• Po interní domluvě s vedením ZŠ mohou být do ŠD umístěni žáci z důvodů cíleně či ne-

plánovaně přerušené výuky a žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD. 

• Zákonný zástupce žáka je pravidelně informován o chování svého dítěte na třídních 

schůzkách a dále má možnost se kdykoliv telefonicky čí osobně domluvit s p. vychovatel-

kou, při osobním předání. 

• Oddělení školní družiny se mohou spojovat ze závažných důvodů pouze tehdy, je-li to 

schváleno a odůvodněno vedením školy a umožňuje-li to počet dětí právě přítomných v 

oddělení ŠD. 

 

7.3 Obsah vzdělávacího programu školní družiny 

Obsah vzdělávacího programu školní družiny navazuje na školský vzdělávací program 

I. stupně a týká se tématu „ŠKOLA NA MÍRU“. 
 

Činnost ve ŠD: 

• akce pro veřejnost (besídky, koncerty, výstavy) 

• pravidelná činnost (týdenní skladba zaměstnání, rozvrh činnosti) 

• odpočinková činnost (klidová část-četba na pokračování, odpočinek na čtvercích, kom-

penzace zátěže z vyučování, rekreační a zájmové, není podmíněno přímým jednáním pe-

dagoga) 

• spontánní činnost (vyprávění, vlastní aktivita dětí, volné hry dětí) 

• příprava na vyučování (didaktické hry, doplňovačky, rébusy, křížovky, tématické a nauč-

né vycházky, které upevňují poznatky ze školního vyučování, procvičování učiva formou 

soutěží) 

 

Vycházky zaměřené na přírodu, historii, bezpečnost silničního provozu, vysvětlování infor-

mací, možnost vypracování domácích úloh, vytvoření vhodného prostředí pro vypracování 

úloh, zkontrolování úloh a upozornění na chyby.   

 

U všech činností vycházet ze čtyř základních typů učení: 

a) učit se znát - získávat vědomosti, objevovat nové cíle, poznatky, umět je dávat do souvis-

lostí, řešit problémy a rozebírat je. 

b) učit se jak na to - získávání, zkušeností, dovedností a návyků potřebných pro život, učit se 

komunikovat s vrstevníky i dospělými osobami. 

c) učit se žít společně - mít porozumění pro jiné, umět naslouchat, vědět, že všichni mají prá-

va a povinnost, osvojit si základy společenského chování, společně řešit problémy, chovat se 

jako člen týmu, rozvíjet empatii.      

d) učit se být - rozvíjet kvalitu osobnosti dítěte, budovat vlastní hodnotový systém, pěstovat 

zdravý životní styl, učit se správným životním návykům. 

U všech činností respektovat věk a rozdílné dispozice u dětí. Budovat a rozvíjet jejich samo-

statnost, plánování a hodnocení činností. Správně je motivovat k dané činnosti, vytvořit pří-
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jemné a vstřícné prostředí ve ŠD. Postupně budovat vzájemné kladné city, důvěru ve vztazích 

mezi dětmi a paní vychovatelkou. 

Pěstovat kladné mezilidské vztahy.   

 

7.4 Cíle výchovy ve školní družině 

Výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka je v ŠD utvářena za pomoci těchto slo-

žek výchovy: rozumové, mravní, tělesné, estetické a pracovní. 

 

Rozvoj osobnosti dítěte je: 

komplexní rozvoj vědomostí, dovedností, návyků, aktivní zájem o dění v okolí, rozvoj sociál-

ních kontaktů, komunikace, zvídavosti, odvahy projevit se, umět zaujmout postoj k určité 

situaci. Posilovat v dětech zdravé sebevědomí, sebejistotu. Umět se přizpůsobit životu ve 

skupině a umět se i podřídit. Naučit se jednat a žít v duchu základních lidských a etických 

hodnot. 

 

Požadavky pro volný čas 

• požadavek pedagogického ovlivňování volného času: 

k veškeré činnosti ve ŠD paní vychovatelka děti vhodně motivuje, navozuje určité situace, 

děti chválí, vyhodnocuje jejich výkony a oceňuje je, aby všechny děti byly úspěšné, všechny 

pochválí, naplnit volný čas přiměřenými aktivitami, výběr z činností - nabídka. 

• požadavek dobrovolnosti: 

činnost musí být přiměřená k věku a dovednosti dítěte, vhodnou motivací vzbudit u dítěte 

zájem o danou činnost, přijmout činnost za svojí, možnost zapojení všech dětí. 

• požadavek zajímavosti a zájmovosti: 

činnosti dělat různorodé a pestré, jiné než při vyučování, vycházet ze zájmu dětí, ty se mění a 

podléhají náladám, činnost prezentovat zajímavou formou – kolektiv spolupracující než sou-

těžící. 

• požadavek aktivity: 

činnost volit tak, aby se jí mohly účastnit všechny děti a byly v ní svým způsobem úspěšné. 

Děti by se měly podílet na plánu aktivit, na jejich realizaci a hodnocení. 

• požadavek citlivosti: 

činnost by měla vyvolávat kladné emoce, radost dětí z objevování a překonávání překážek, 

citlivě a individuálně přistupovat k činnosti dětí. 

• požadavek seberealizace: 

nechat děti realizovat činnost podle jejich uvážení, nechat je vytvářet, z vykonané práce mít 

radost a uspokojení, vytvářet zdravé sebevědomí. 

 

7.5 Obsah a jeho orientační rozdělení 

Jazyk a jazyková komunikace 

Čtení pohádek, jejich vyprávění, dramatizace jednoduchých pohádek, loutkové divadlo, učení 

básniček, didaktické hry, četba dětských časopisů, luštění křížovek, čtení knih a následná be-

seda o přečteném, poslech pohádek z CD, sledování dětských filmů a pohádek na DVD. 

 
Matematika a její aplikace 

Matematické soutěže (matematický král), doplňování do sítě, (sudoku), ve spolupráci s třídní 

učitelkou rozvoj matematických dovedností formou der. 

 
Informační a komunikační technologie 



ŠVP – Základní škola Brno, nám. Míru 3 

369 

 

Vzájemná komunikace mezi dětmi, mezi dětmi a dospělými, samostatné vyřizování jednodu-

chých úkolů, seznámení s počítačem a internetem, co je možno pomocí internetu zjistit, se-

známení se s některými periodiky, práce se slovníkem a encyklopedií. 

 
 
Člověk a společnost 

Sledování života a dění kolem, život v rodině, jak se zapojuji, návštěvy výstava akcí mimo 

budovu školy, sledování svátků a lidových tradic, společenské a hygienické návyky, výroba 

dárečků a přání k různým akcím, vystoupení na veřejnosti v soutěžích, společné hry v kolek-

tivu, dopravní výchova, poznávání značek, správná jízda na kole, dopravní soutěže. 

 
Člověk a příroda 

Sledování přírody v jednotlivých obdobích, její vliv na člověka, péče o květiny doma i ve 

škole, neničit přírodu kolem nás, pozorování procesu rostení, vysazení osení, řeřichy, klíčení 

fazole a hrachu, vycházky do okolí školy, pozorování přírody v lese a zahradách, besedy o 

přírodě, soutěže a kvízy, využití časopisů, knih a DVD s přírodní tématikou, návštěva ZOO, 

návštěva výstavy léčivých rostlin na Kraví hoře, hry v přírodě, stopovaná, hledání pokladu, 

poznávání krásy přírody na školách v přírodě, stavba domečků z přírodního materiálu, pozo-

rování živočichů a ptáků, atlasy zvířat, určování rostlin podle atlasu rostlin, výroba herbáře. 
 

7.6 Klíčové kompetence 

Kompetence k učení - chuť se učit, dokončení započaté práce, kladení si otázek a hledání od-

povědí, poznané uplatňovat dále v životě. 

Kompetence k řešení problémů - všímá si problémů, řeší je sám, nebo za pomoci, motivace  

k dokončení započaté práce, nevyhýbá se problémům, je schopen obhájit své řešení. 

Komunikativní kompetence - ovládá řeč, bez ostychu komunikuje s dětmi a dospělými, vy-

jadřuje své pocity řečí, kultivovaná řeč, obohacuje svojí slovní zásobu, spontánní projev, ko-

munikuje bez zábran, naslouchá mluvenému slovu mezi sebou, neskáče do řeči, vytváření 

čtenářských návyků. 

Kompetence sociální a interpersonální - samostatné rozhodování o činnosti, příčiny a nála-

dy, odpovědnost za své rozhodnutí, rozpoznání, co je vhodné a co ne, dokáže se podřídit vět-

šině, vnímání spravedlnosti a nespravedlnosti, rozezná agresivitu, šikanu, dokáže se prosadit, 

nebo o svém problému říci, respektuje ostatní a nevnucuje jim svojí vůli, umět říci „ne“ k 

nevhodným nabídkám, tolerance a empatie, utvářet pozitivní představu o sobě samém (zdravé 

sebevědomí). 

Kompetence občanské a činnostní - učí se plánovat, organizovat, řídit, hodnotit, odhadovat 

rizika svých činů, dbá na své zdraví i druhých, chrání přírodu, dbá na správné společenské 

chování, znát svá práva a práva druhých, být citlivý vůči nespravedlnosti (šikana), vytvářet 

pocit bezpečí a jistoty, vnímat a kontrolovat odlišnosti, navazovat na tradice, historii, památ-

ky, chovat se šetrně k prostředí, památkám, přírodě. 

Kompetence k trávení volného času - umí si vybrat činnost přiměřenou vlastním schopnos-

tem, rozvoj v individuálních činnostech, umí odmítnout nevhodnou nabídku, umí se vhodně 

zařadit do hry, nebojí se překážek. 
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7.7 Školní vzdělávací program pro školní družinu 

Školní družina 1. a 2. ročník 

 
Tematický okruh Průběžné každodenní působené vychovatelky 

vztahující se k danému tématu 
Aktivity vychovatelky dle týdenní skladby 

zaměstnání 
Příležitostné akce celodružinové či takové, které 

jsou určeny širší veřejnosti vztahující se 

k danému tématu 

Místo kde žijeme 

Cesta do školy 
 

 
 

 

Naše škola 
 

 

Kdo nás chrání 
( policie) 

 

Jaké instituce nám slouží 
 

 

 
 

 

 

Člověk a jeho zdraví 

Sociální 

 
 

 

Psychické 
 

 

 
Fyzické 

Orientuje se v místě bydliště. 

Pozoruje a popíše změny v nejbližším 
okolí. 

Určí a vysvětlí polohu svého bydliště, 
zná svou adresu bydliště. 

 

Zná prostředí školy, činností ve škole, okolí školy, 
bezpečnou cestu do školy. 

 

 
 

Policie 

Sportovní a kulturní objekty. 
Rekreační a zábavná  zařízení 

Zdravotnická zařízení 

Úřady, obchody. 
Hvězdárna. 

 

 
Naučit děti vyjadřování odlišného názoru, požádat 

o laskavost, o pomoc, zahájit rozhovor, projevit 

svůj nesouhlas, zvát k účasti, pochválit druhého, 
přijmout pochvalu, odolat tlaku vrstevníků. 

 

Stres a vztah dítěte ke zdraví 
Posi1ování duševní odolnosti 

Civilizační choroby 

 
Výživa a zdraví,  

Tělesná a duševní  hygiena,  

Režim dne, 
Ochrana před přenosnými chorobami (HIV, AIDS) 

Pohyb pro zdraví 

Příprava organizmu 
Bezpečnost při pohybových  činnostech 

Tematické kreslení. 

Rozvíjeni komunikativních dovedností 
(mluvení a naslouchání) 

Procházky. 
Samostatná a týmová práce. 

 

Seznamování se ze životem školy. 
Prohlídka školy. 

Vycházky do okolí školy. 

 
Hry na dopravním hřišti. 

Didaktické hry s dopravními značkami. 

Malováni dopravních značek. 
 

Návštěva zařízení 

Seznámení se s nimi 
 

 

 
Společenské hry 

Básničky 

Četba dětských časopisů 
Hry venku 

 

 
Besedy 

 

 
Besedy 

Pobyt venku 

Nácvik jednoduchého ošetření poranění 

 

 
 

 
 

 

Den otevřených dveří 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Celodružinový trojboj 
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Tematický okruh Průběžné každodenní působené vychovatelky 

vztahující se k danému tématu 

Aktivity vychovatelky dle týdenní skladby 

zaměstnání 

Příležitostné akce celodružinové či takové, které 

jsou určeny širší veřejnosti vztahující se 

k danému tématu 

 

Lidé  a čas 

Řád ve školní družině 

 

 
 

 

0dpočinková činnost 

 

 

Výtvarná činnost 
 

 

 
 

 

 
Pohybová výchova 

 

 
 

 

Lidé kolem nás 

Škola 

- spolužáci 

- pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci 
 

Rodina 

- rodiče 
- prarodiče 

- sourozenci 

 
Instituce 

- obchod 
- pošta 

- zdravotnické zařízení 

- doprava 
 

Kultura 

- planetárium 
- plavecký stadion 

- knihovna 

 

Respektování řádu školní družiny. 
Provozní doba. 

Práva žáků a zákonných zástupců. 

Povinnosti žáků a zákonných zástupců. 
Úmluva o právech dítěte. 

 

Odpočinek po obědě. 

Výtvarné činnosti 

 

Činnosti, ve kterých uplatňuje estetický vztah ke 
skutečnosti. 

Hra spojená s experimentováním. 

Zobrazováni přírody, vědy a tematické kreslení. 
Formování estetického vztahu k životnímu prostře-

dí. 

 
Stimulováni správného držení těla. 

Dechová cvičení. 

Napodobivé a přímivé cviky. 
Kreativně kooperační aktivity a iniciační cvičení. 

 

Každodenní prácí měla by vychovatelka působit na 
děti velice kladně a vést je a učit vycházet spolu se 

svými spolužáky, rodiči a prarodiči. Vést je k 

správnému chování ve škole a také ve vztahu s 
učiteli. 

 

Vytváření kladného vztahu k rodičům, prarodičům 
a sourozencům. 

Projevování jim úctu. 

 
 

Správné chování v obchodě. 
Zdvořilost 

Pozdrav 

Shovívavost 
 

 

Vhodné chování v kulturních zařízeních. 

 

Didaktické hry 
Společenské hry 

Rozhovory 

 
 

 

Besedy 

Četba na pokračování 

 

Vycházky 
Společné hry 

Práce s literaturou 

 
 

 

 
Besedy 

Tělovýchovné chvilky 

 
 

 

Společenské hry 
Básničky 

Četba dětských časopisů 

Hry venku 
 

 

Besedy 
Oslava Dni Matek 

Pohádky 

 
 

Besedy 
Pobyt venku 

Nakupování 

Cestování 
 

 

Návštěva kulturního zařízení 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Oblastní trojboj 

 
 

 

Karneval 
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Tematický okruh Průběžné každodenní působené vychovatelky 

vztahující se k danému tématu 

Aktivity vychovatelky dle týdenní skladby 

zaměstnání 

Příležitostné akce celodružinové či takové, které 

jsou určeny širší veřejnosti vztahující se 

k danému tématu 

 

Rozmanitost přírody 

Pozorování přírodních objektů 

 

 
 

Pěstitelství 

 

 

 

Chovatelství 
 

 

 
 

Ochrana a tvorba životního prostředí 

 

Pozorováni živé přírody (rostliny, živočichové) 
Neživá příroda (horniny, krajinné útvary, vodní 

toky, zkameněliny, meteorologické změny, vesmír-

ná tělesa) 
 

Pěstováni pokojových rostlin. 

Práce na zahradě 

Užitkové i okrasné rostliny. 

 

Chov živočichů v akváriích, teráriích, chov okras-
ného ptactva, drobného hospodářského zvířectva, 

zvířat v domácnosti. 

 
 

Činnosti zaměřené na ochranu a tvorbu životního 

prostředí 
 

 

Besedy 
četba na pokračování 

Práce s odbornou a populárně-naučnou literaturou 

 
 

Práce v koutku živé přírody, 

Pokusnictví, vedení přírodovědné dokumentace. 

 

 

Spolupráce s institucemi /muzea, 
botanická a zoologická zahrada/ 

 

 
 

Spolupráce s institucemi s ekologickým zaměřením 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Návštěva zoologické zahrady 
 

 

 
 

Lipka-návštěva 
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Školní družina 3. – 5. ročník 
 
Tematický okruh Průběžné každodenní působené vychovatelky 

vztahující se k danému tématu 

Aktivity vychovatelky dle týdenní skladby 

zaměstnání 

Příležitostné akce celodružinové či takové, které 

jsou určeny širší veřejnosti vztahující se 

k danému tématu 

 

Místo kde žijeme 

Cesta do školy 
 

 

 

Dopravní výchova 

 

 
Škola 

 

 
 

 

Člověk a jeho zdraví 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

 
 

 

 
Pohybové a tělovýchovné aktivity 

 

 

Lidé  a čas 

Orientace v čase a časový řád 

 
 

 

 
 

 
Současnost a minulost v našem životě 

 

 

Zásady slušného chování na veřejnosti a 

v dopravních prostředcích. 
 

 

 

Zásady bezpečnosti a chování v silničním provozu   

 

Zásady slušného chování, základy stolování, čistota 
a pořádek v oddělení. Tolerance k druhým. 

Pomáhat slabším spolužákům. 

 
 

 

Hygiena před obědem a po obědě. 
Základy stolování. 

 

 
 

 

 
Jednoduché cviky zaměřené na správné držení těla. 

 

 
Správný režim dne a jeho dodržování 

Správně využívat svůj volný čas,  

Vytvářeni návyků na pravidelnou a 
účelnou přípravu na vyučování a základů pro 

využívání volnočasové aktivity . 

 
 

 
Státní svátky a významné dny, beseda 

 

 

Tématické vycházky do okolí školy, Návštěva 

místní knihovny, obecního úřadu. Kolektivní práce. 
Názorné sestavení okolí školy. 

 

 

Didaktické hry s dopravními značkami. 

 

 
 

Společenské a didaktické hry. 

 
 

 

Stálá péče o pořádek ve školních aktovkách, v 
oddělení školní družiny. 

Beseda s dětmi o nemocích, prevence jejich vzniku 

Hry na vyhledání první pomoci. 
 

 

 
Vycházky do okolí školy. Dětské hřiště, pohybové 

a míčové hry. 

 
Příprava na vyučování, vypracování 

domácích úkolů, didaktické hry. 

 
 

 

 
 

 
Využití výtvarných a pracovních 

činností k danému svátku. 

 

     

 
 

Den otevřených dveří. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Celodružinový trojboj 
 

 

 
 

 

 
Oblastní trojboj. 
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Tematický okruh Průběžné každodenní působené vychovatelky 

vztahující se k danému tématu 

Aktivity vychovatelky dle týdenní skladby 

zaměstnání 

Příležitostné akce celodružinové či takové, které 

jsou určeny širší veřejnosti vztahující se 

k danému tématu 

 

Lidé kolem nás 

Soužití lidí 
 

 

 
Chování lidí 

 

 

 

 
 

Rozmanitost přírody 

Příroda 
 

 

 
Ochrana přírody 

 

Osvojování a dodržování základů společenského 

chování . 
 

 

 
Vytváření kladného vztahu ke spolužákům, vzá-

jemná tolerance.  

 

 

 
 

Tematické vycházky do okolí školy, pozorování 

proměn počasí v ročních obdobích. 
 

 

 
Besedy o ochraně přírody, související s denním 

životem. 

 

Společenské hry, beseda. 

 
 

 

 
Didaktické a společenské hry. 

 

 

 

 
 

Výtvarné a pracovní zpracování námětů.  

Didaktické hry s přírodními motivy. 
Péče o pokojové rostliny. 

Návštěva výstavy léčivých rostlin 

 
Základní třídění odpadů. 

Vliv člověka na životní prostředí a zásahy člověka 

do přírody.  
Práce s naučnou literaturou, kolektivní plnění 

úkolů. 

 

   

Karneval 

 
 

 

Den otevřených dveří. 
 

 

 

 

 
 

Lipka-návštěvy. 

 
 

 

 
Návštěva zoologické zahrady. 

 

 

 

 


