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Charakteristika školy 

Jsme málotřídní škola 1. stupně ZŠ, která sdružuje základní školu, školní družinu a školní 

jídelnu. Najdete nás asi 7 km od Chrudimě směrem na Hrochův Týnec. Budova školy byla 

postavena v roce 1885 a během svého provozu procházela mnohými úpravami. Do školy 

chodí děti z Vejvanovic a okolních obcí (především Úhřetic, Dolního Bezděkova 

a Dvakačovic). V letošním školním roce i z Hrochova Týnce, Nabočan, Čankovic                                           

a Chrudimi. 

V přízemí budovy školy je umístěna I. třída s interaktivní tabulí, zmodernizovaná školní 

kuchyň s jídelnou, místnost pro cvičení, sociální zařízení a umývárna s teplou vodou. Každá 

třída zde má svou šatnu. 

V 1. patře je II. třída s interaktivní tabulí, ředitelna, družina, kabinet, místnost pro praktické 

činnosti. Dále učebna vybavená interaktivní tabulí pro krátkodobou výuku skupin.  Škola 

nemá bezbariérový přístup. Všechny třídy jsou vybaveny výškově nastavitelnými lavicemi. 

Připojení k internetu je možné v celé budově prostřednictvím wi-fi. 

V těsné blízkosti školy se nachází velká školní zahrada, kterou využívají žáci k výuce 

i rekreaci. Žáci školy mohou užívat i obecní hřiště v sousedství školy. 

 

 
 

Školská rada 

Školská rada je tříčlenná a pracuje ve složení paní Ilona Slanařová, paní Iveta Levinská,  

paní Jana Linhartová. Na společných schůzkách bývá odsouhlasena výroční zpráva školy                    

za uplynulé období, zúčastnění jsou průběžně informováni o zavádění školního vzdělávacího 

programu do praxe a o aktuálních změnách ve školním vzdělávacím programu, o akcích 

organizovaných školou, o aktivitách školy zaměřených na její sebehodnocení, mohou zde být 

projednávány problémy, se kterými se škola potýká během školního roku.  

Zápisy z jednání školské rady ve školním roce 2018/2019 jsou uloženy v ředitelně školy. 

 

Přehled oborů vzdělávání ve školském rejstříku 

 

Základní škola 

Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání 

uvedenými v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

a ve znění pozdějších úprav. 

 

Základní škola je málotřídní škola s čtyřmi ročníky a dvěma třídami prvního stupně. 



Dvojtřídní  škola – 37 žáků (stav na konci školního roku). 

 

I. třída:  1. a 3. ročník 

Třídní:  učitelka Mgr. Hana Mrázková 

 

II. třída:  2. a 4. ročník 

Třídní:  ředitel Mgr. Vladimír Dvořák 

 

 
                          Výlet do Toulovcových maštalí (září 2019). 

Učební dokumenty 

V 1. - 4. ročníku se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání „Základní škola Vejvanovice 2015“. 

vzdělávací oblasti předměty 1. 2. 3. 4. 5. naše 
Minimální 

dotace 

Jazyk a jazyková komunikace 
ČJ 8 8 8 7 8 39 35 

AJ 1 1 3 3 3 11 9 

Matematika a její aplikace MA 5 5 5 5 5 25 20 

Informační a komunikační 

technologie 
INF 0 0 0 0 1 1 1 

Člověk a jeho svět 

PRV 2 2 3 0 0 7 12 

VL 0 0 0 2 2 4  

PŘ 0 0 0 2 2 4  

Umění a kultura 
VV 2 2 1 1 1 7 12 

HV 1 1 1 1 1 5  

Člověk a zdraví TV 2 2 2 2 2 10 10 

Člověk a svět práce PČ 1 1 1 1 1 5 5 

disponibilní h        14 

minimální počet h  18 18 22 22 22   

maximální počet h  22 22 26 26 26   

naše dotace  22 22 24 24 26 118 118 



Poznámky k učebnímu plánu: 

Vzhledem k integraci průřezových témat do předmětů, projektů a kurzů, jsme využili 

disponibilní časovou dotaci k posílení těchto vzdělávacích oblastí: 

- Jazyk a jazyková komunikace o 6 hodin 

- Matematika a její aplikace o 5 hodin 

- Člověk a jeho svět o 3 hodiny 

Výuka je realizována v týdenních cyklech, které jsou zaznamenávány do třídní knihy. 

Výuka jednotlivých předmětů probíhá v celcích odpovídajících délkou vyučovací hodině 

(45 min.) V případě potřeby jsou hodiny spojovány do celků maximálně 4 vyučovacích 

hodin. Vzhledem k charakteru školy je čas 45 minut orientační a vyučující může délku 

přizpůsobit potřebám žáků. 

Během školního roku mohou být realizovány krátkodobé (jednodenní) i dlouhodobé 

projekty. 

V průběhu školní docházky probíhá dvakrát výuka plavání v rozsahu 20 vyučovacích hodin. 

Ve škole jsou ročníky 1. - 4. ZŠ. V souladu s doporučením RVP pro ZV jsme počítali 

v 5. ročníku spíše s vyšší časovou dotací. 

Ročníky spojujeme po dvou do tříd. 

V případě, že se žák přestěhuje a dochází na jinou školu, kde je výuka realizována podle 

jiného ŠVP, nemusí být celková časová dotace u každého žáka v celkovém rozsahu 

dodržena. 

 

 

Družina v lese u Dvakačovi 



Školní družina 

Školní družina poskytuje žákům naplnění volného času zájmovou činností  se zaměřením na 

různé oblasti souladu s §11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Školní družina má dvě oddělení, ve kterých je zapsáno celkem 37 dětí. 

 

Školní jídelna 

Zařízení školního stravování poskytuje školské služby podle §119 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon). Zařízení školního stravování zajišťuje stravování žáků ZŠ a také závodní 

stravování zaměstnanců školy. 

 

 

Personální zabezpečení školy 
 

Ředitel školy Mgr. Vladimír Dvořák 

     

Učitelka  Mgr. Hana Mrázková 

    

Učitelka  Mgr. Jaroslava Urbancová 

   

Vychovatelka Ilona Slanařová 

    

Vychovatelka, školní asistent Bc. Pavla Tůmová 

   

Vedoucí ŠJ  Renata Vávrová  

Kuchařka  Alena Fidrová  

Uklízečka  Monika Dvořáková 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání a složení žáků (II. pololetí 2019/2019) 

Počty žáků: 1. ročník 10 (6 chlapů, 4 dívky) 

  2. ročník 6 (4 chlapci, 2 dívky) 

  3. ročník 12 (6 chlapců, 6 děvčat) 

4. ročník 9 (4 chlapů, 5 děvčat) 

Prospěch žáků: 1. ročník 10 žáků prospělo s vyznamenáním 

   2. ročník 06 žáků prospělo s vyznamenáním, 

   3. ročník 10 žáků prospělo s vyznamenáním , 2 prospěli 

   4. ročník 03 žáci prospěli s vyznamenáním, 6 prospělo 

 

Chování žáků – všichni hodnoceni stupněm velmi dobrým. 

28 žáků dojíždělo z okolních obcí (Úhřetice, Dolní Bezděkov, Dvakačovice, Hrochův Týnec, 

Tuněchody). Pro čtyři žáky jsme zařídili dotované obědy od organizace Women for Women 

- Obědy pro děti. 

 

 



Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Škola má vypracovaný Plán minimálního preventivního programu v souladu s metodickým 

pokynem k prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách 

a školských zařízeních zřizovaných MŠMT– č.j. 20 006/2007 – 51 a Plán proti šikaně. Díky 

velmi bohatému programu nad rámec vyučování si žáci budují pozitivní vztah ke škole, mají 

možnost lépe se socializovat ve své třídní komunitě i ve škole jako celku.  Přispívá k tomu i 

vlídné klima školy, pozitivní vztahy pedagogů mezi sebou, se žáky i s rodiči. Komunikace 

mezi jednotlivými skupinami (učitelé – rodiče – žáci) je na dobré úrovni. Učitelé podporují 

otevřené jednání, trvají na důsledném dodržování školního řádu a pokoušejí se ve všech 

vyučovacích předmětech stále zvyšovat informovanost žáků o problematice sociálně 

patologických jevů. Každý rok (i letos) navštěvujeme akci, kterou pro děti pořádá SDH 

Topol ve spolupráci s ZZS Pardubického kraje a Policii ČR. K dobrým vztahům a prevenci 

proti sociálně patologickým jevům přispívá i turistický kurz, který pořádáme každý rok. Dále 

i různé programy školy a školní družiny. 

                           
Z akce SDH Topol 

Témata dalšího vzdělávání zaměstnanců ve školním roce 2018/2019: 

Nové metody ve výuce – čtenářská gramotnost, matematika, estetická výchova, dílna psaní, 

legislativa. 

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

V rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - 

Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), jsme se zapojili projektem s názvem „Zlepšení 

kvality výuky na ZŠ Vejvanovice“. 

 

Projekty a tematické dny: 

Rodiče vítáni (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana) 

Česko sportuje (100% účast), (osobnostní a sociální výchova, výchova ke zdraví) - 

koordinátor Ilona Slanařová. 

Projekt „Naše jabloň“ (environmentální výchova) – pokračování z roku 2014/2015 – 4. r. – 

koordinátor Mgr. Jaroslava Urbancová 

Projekt „100 let ČSR“ ( mediální výchova, kulturní výchova, výchova dem. občana) – 

koordinátor Mgr. Jaroslava Urbancová 

Projekt „ Znám své prarodiče?“ (osobnostní a sociální výchova, mediální výchova) - 4. r. 

– koordinátor Mgr. Vladimír Dvořák 



Cesta českými dějinami (mediální výchova, kulturní výchova, výchova dem. občana) –                           

4. r. – koordinátor Mgr. Vladimír Dvořák 

Tematický den - Vánoce (mediální výchova, osobnostní a sociální výchova) 

Tematický den - Velikonoce (mediální výchova, osobnostní a sociální výchova) 

Písmenková slavnost (mediální výchova, osobnostní a sociální výchova) – koordinátor        

Mgr. Hana Mrázková 

Čtenářský maraton (mediální výchova, osobnostní a sociální výchova) – koordinátor                  

Mgr. Hana Mrázková 

Ranní pískání (hra na zobcovou flétnu, osobnostní a sociální výchova, výchova ke zdraví) – 

Mgr. Hana Mrázková, Mgr. Jaroslava Urbancová 

Ovoce do škol (výchova ke zdraví) 

Finanční gramotnost (3. a 4. ročník) – orientace v oblasti hospodaření –                                       

koordinátor - Mgr. Jaroslava Urbancová 

Veselé zoubky – 1. ročník (péče o zdraví) – Mgr. Hana Mrázková 

  

  
 

 

 

Mezinárodní projekt 

 

Záložka do škol spojuje školy (koordinátor projektu: Mgr. Jaroslava Urbancová) 

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme se zapojili žáci 3. a 4. ročníku do česko-slovenského 

projektu pro základní školy „Záložka do knihy spojuje školy“. Tématem byly tentokrát: 

Pohádky, bajky, pověsti a příběhy, které neznají konce. Cílem tohoto projektu bylo navázat 

kontakty mezi českými a slovenskými základními školami a podporovat čtenářství 

prostřednictvím vzájemné výměny záložek do knih.  



Naší partnerskou školou byla ZŠ Hontianská Vrbica. Je to málotřídní škola (1. – 4. ročník), 

která se ve výuce zaměřuje na environmentální výuku. Záložky pro nás vyráběli žáci všech 

ročníků (17). 

Při tvorbě záložek jsme se nechali inspirovat světem pohádek, které pocházejí z pera žáků 

předešlých čtvrtých ročníků. Pohádky jsou součástí víceletého školního projektu „Naše 

jabloň“. Jde o environmentální projekt, kdy sledujeme ovocný strom od jeho zasazení                        

po pravidelné plození ovoce. Žáci si vybrali pohádku, kterou napsali předešlí čtvrťáci                         

a nakreslili k nim vlastní ilustraci. 

 
                              Projekt „Záložka do škol spojuje školy“ 

 

 

Kulturní představení a akce 

Divadelní představení pro 1. a 2. ročník v Chrudimi (Pojďte pane, budeme si hrát)), 

divadelní představení v Pardubicích (Malý princ). V dubnu proběhla na škole akce v rámci 

projektu „Škola v pohybu“, který zaměřený na podporu pohybových aktivit v rámci hodin 

tělesné výchovy. 

 

 

Exkurze, výlety 

První společný výlet do Toulovcových Maštalí v září. Exkurze 4. ročníku do Prahy a do Brna 

(projekt Cesta českými dějinami). Exkurze v rámci turistického kurzu – firma PRO-BIO 

(zdravá výživa), Velké Losiny (výroba ročního papíru). Přírodovědná vycházka 4. ročníku 

do lesa u Úhřetic. 



 
Toulovcovy Maštale                                                             Velké Losiny 

 

 

Kurzy 

Turistický kurz ( 17. – 21. 6. 2019)  1. až 4. ročník – pobyt v Hynčicích pod Sušinou na 

rozhraní Králického Sněžníku a Jeseníků spojený s poznáváním krajiny na túrách a 

exkurzemi do firmy PRO-BIO, která vyrábí zdravé potraviny a papírny ve Velkých 

Losinách, kde si žáci vyzkoušeli výrobu ručního papíru. 

 

 
    Z turistického kurzu 

 

 

 

Vystoupení pro veřejnost 

Také letos jsme připravili tradiční Vánoční besídku v kostele ve Vejvanovicích s účastí 

bývalých žáků školy, která se uskutečnila 20. 12. 2018. Písmenkovou slavnost (1. r.) pro 

rodiče a příbuzné dětí, besídku pro maminky, na většině akcí školy se podílela i školní 

družina (například výzdobou, výrobou přání a pozvánek a vystoupením).  



 
Z vánoční besídky 

 

Jiné 

Škola několikrát uspořádala sběr starého papíru, při kterém žáci získali značný obnos, 

který byl předán do pokladny rodičů a využíván zejména při doplácení dopravy. Na podzim 

se naši žáci podíleli na vysazení „stromu svobody“ při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR. 

V závěru školního roku proběhl ve škole dne 25. 6. 2019 tradiční Čtenářský maraton, na 

který přijali pozvání zástupci vedení obcí, z kterých chodí děti do naší školy. 

 

Kroužky 

Ve školním roce 2018/2019 byly na škole tyto kroužky: 

Sportovní hry (spolupráce s Kroužky východní Čechy),  

Taneční kroužek  (vedla Bc. Pavla Tůmová), 

Florbal 

Hra na flétnu (vedla Mgr. Jaroslava Urbancová) 

 

 

 



 
Z vystoupení tanečního kroužku 

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se uskutečnil 9. 4. 2019 (zapsáno bylo 11 dětí). 

 

Školní družina 

Školní družina v roce 2018/2019 měla dvě oddělení. Jedno vedla vychovatelka paní Ilona 

Slanařová, druhé Bc. Pavla Tůmová. Školní družina nedílnou a velmi důležitou částí školy. 

Na málotřídce je velmi důležitá spolupráce mezi školou a družinou, která u nás funguje 

velmi dobře.  

Také v letošním školním roce proběhla v rámci školní družiny řada akcí, které si u dětí 

získaly značnou oblibu – jsou to různá kulturní vystoupení, divadla, koncerty, cvičení a 

výlety (viz příloha akcí ŠD).  

Důležitý je pobyt na čerstvém vzduchu – každodenní vycházky a pobyt na školní zahradě. 

 

 
          Společné sportování s družinou v Hrochově Týnci                 V kukuřičném bludišti  



 

Spolupráce s institucemi 

Nejvíce si ceníme dobré spolupráce s rodiči žáků – řada rodičů pomáhá škole 

sponzorováním různých akcí především věcnými dary, ale i aktivní účastí na akcích a se 

zřizovatelem. 

Zřizovatelem školy je  Obec Vejvanovice. Její vedení přispívá k tomu, že se prostředí ve 

škole neustále zlepšuje. Obecní úřad pomáhá vytvářet dobré zázemí pro žáky a učitele, a tak 

přispívá ke zkvalitnění jejich práce. Pomáhá nám s nákupem pomůcek a knih pro žáky. 

Škole velmi významně pomohl při nákupu nových knih i Obecní úřad v Úhřeticích. 

Drobnými dary pomohl i OÚ v Dvakačovicích a OÚ Dolním Bezděkově. 

Abychom zlepšili dostupnost knih pro děti, spolupracujeme již několikátý rok s Městskou 

knihovnou v Chrudimi – 1x za 14 dní ve škole půjčuje knihy dětem z fondu chrudimské 

knihovny paní učitelka Hana Mrázková.  

Základní škola spolupracuje s Mateřskou školou v Úhřeticích , odkud přichází většina dětí 

do 1. ročníku. Spolupráce se projevuje v návštěvách dětí, vzájemných konzultacích 

a návštěvách vedení obou zařízení. 

V dubnu 2006 byla ustanovena Školská rada při ZŠ Vejvanovice, jejíž činnost se řídí 

Školským zákonem. 

Spolupracujeme s Univerzitou v Hradci Králové při přípravě budoucích učitelů (praxe) – 

účast studentů na turistickém kurzu. 

Také letos jsme využili nabídku organizace Women for Women (Obědy pro děti) 

a zprostředkovali jsme financování obědů pro žáky ze sociálně slabých rodin. 

Důležitá je pro nás spolupráce s PPP v Chrudimi a Pardubicích. Dále je třeba jmenovat např. 

místní rodinné firmy Zámečnictví Řivnáč a Farma Hrubeš, které škole také pomohly 

nakoupit potřeby a pomůcky nad rámec běžného rozpočtu. Každý rok děti také navštíví 

místního včelaře pana Bendu, který pro ně připraví exkurzi a pro každého sladký dárek. 

 
      Ochutnávka medu                                                            Zámečnictví Řivnáč 

 

 

 

Hodnocení školního roku 

Cíle, které jsme určily na začátku školního roku se nám podařilo  splnit. Velkou radost máme 

ze spolupráce s místními podnikateli a rodiči žáků, která se rozvíjí a pokračuje. Děti neseděly 

pouze v lavicích, ale řadou výletů, exkurzí a akcí se seznamovaly s učivem jiným způsobem 

v reálném prostředí. 

 

 



Koncepční záměry rozvoje školy v příštím školním roce 

Ve školním roce 2019/2020 chceme i nadále zkvalitňovat materiální podmínky ve škole. 

Chceme pokračovat v projektech financovaných EU. Budeme pokračovat v dlouhodobých 

projektech (Zdravá škola, Cesta českými dějinami, Rodiče vítáni, Ovoce do škol, Naše 

jabloň atd.).. Určitě budeme pokračovat v akcích, které mají u veřejnosti ohlas (Vánoční 

besídka, besídka pro maminky, Písmenková slavnost, Čtenářský maraton). Doufáme, že 

v novém školním roce začne velká oprava školy, kterou připravuje zřizovatel. Přinese nároky 

na organizaci výuky, ale věříme, že výsledek bude stát za to. V souvislosti s přechodem na 

nové financování škol přejdeme z dvojtřídky na trojtřídku. V novém školním roce budeme 

pracovat na aktualizaci  školního vzdělávacího programu. Žáci se zúčastní plaveckého kurzu. 

Budeme pokračovat ve spolupráci s institucemi a hlavně místními podnikateli a rodiči žáků. 

 

 

  

31. 8. 2019    Mgr. Vladimír Dvořák, ředitel školy 

 

 

 
Strom Svobody 



 
                     Zahájení Čtenářského maratonu 

 

Přílohy: 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 – výběr z akcí 

20. 09. – turistický výlet Toulovcovy Maštale 

26. 10. – projektový den „Slavní Češi“ (100 let vzniku ČSR) 

14. 11. – vlastivědná  exkurze do Prahy (4. ročník) 

20. 12. – vánoční besídka pro veřejnost 

21. 12. – Vánoce ve třídách 

15. 02. – výchovný koncert Komorní filharmonie Pardubice 

14. 02. – Veselé zoubky 

06.03. -  muzikál Malý princ v Pardubicích 

19.03. - beseda s policií ČR na téma dopravní výchova 

20.03. – Pohybem proti šikaně 

22.03. – beseda s policií ČR na téma kyberšikana 

11.04. – vlastivědná exkurze do Brna (4. ročník) 

12.04. – „Škola v pohybu“ – netradiční hodiny TV 

17.04. – velikonoční dílny 

26.04. – přírodovědná vycházka do rezervace s odborným pracovníkem (4. ročník) 

  - Písmenková slavnost (1. ročník) 



25. 06. – Čtenářský maraton 

 

Loučení se čtvrťáky 

ŠKOLNÍ DRUŽINA – výběr z akcí 2018/2019 

ZÁŘÍ 

4. 9. - vycházka do lesa 

5. 9. - práce se stavebnicí GEOMAG 

6. 9. - sportování se ŠD Hrochův Týnec 

7. 9. - vycházka do Dolního Bezděkova na hřiště 

12. 9. - výlet do Hradce Králové - kukuřičné bludiště 

17. 9. - fotbalové utkání, soutěže (ŠD Vejvanovice - ŠD Hrochův Týnec) 

19. 9. - divadelní představení - Ezopovy bajky 

26. 9. - opékání buřtů, pečení brambor 

ŘÍJEN 

3. 10. - pouštění draků 

10.10. - výlet do Slavické obory (podle počasí) 

17.10. - vaření polévky v kotlíku 



24.10. - diskotéka, soutěže 

31.10. - pouštění draků 

LISTOPAD 

7. 11. - sportování (štafety, hry na hřišti) 

14. 11. - harmonizační cvičení 

21. 11. - návštěva rodinné farmy ve Vejvanovicích 

28. 11. - beseda s myslivcem o přírodě 

PROSINEC 

5. 12. - "Mikuláš" v družině 

12. 12. - vánoční dílna 

18. 12. - rozdávání přání seniorům v obci, pečení perníčků 

19. 12. - vycházka ke krmelci, strojení stromku pro zvířátka 

20. 12. - návštěva vánoční výstavy v Dvakačovicích 

LEDEN 

9. 1. - výukový program (Návrat na hnízdiště) 

10. 1. - nocování ve škole 1. a 2. r. 

16. 1. taneční 

23. 1. - vycházka do lesa (Co zvířátka snědla?) 

30. 1. - sportování 

ÚNOR 

13. 2. - karneval 

20. 2. - pokračování tanečních 

27. 2. - výlet do Pardubic (Muzeum kouzel) 

BŘEZEN 

6. 3. - sportování 

13. 3. - "fáborkovaná" 

20. 3. - program "Poznej svého psa" 

27. 3. - výlet do Tonga v Hradci Králové 

DUBEN 

3. 4. - netradiční dílna s bubeníkem 

10. 4. - výtvarná soutěž 

13. 4. - "fáborkovaná" 



24. 4. - vyrábění pro maminky 

30. 4. - opékání buřtů 

KVĚTEN 

9. 5. - besídka pro maminky 

15. 5. - kolečové brusle, koloběžky 

17. 5. - den otevřených dveří SDH Topol 

22. 5. - výlet do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové 

29. 5. - den dětí (zmrzlina, soutěže...) 

ČERVEN 

5. 6. - harmonizační cvičení (PhDr. Iva Verner) 

12. 6. - rozlučka se 4. třídou 

24. 6. - společná akce se ŠD Hrochův Týnec 

25. 6. – výlet na Podhůru (u Slatiňan) – lanové centrum, přírodní tělocvična 

26. 6. - návštěva u místního včelaře p. Bendy 

27. 6. - vycházka na hřiště do Dolního Bezděkova 

 

  

 



 



 

 



 

 



 


