
UČÍME SE VENKU.cz
Nejlepší aktivity pro výuku venku roku 2017



WWW.UCIMESEVENKU.CZ

Naše vize:
Spojujeme učitele, rodiče i odborníky. Chceme, aby se každé dítě v ČR zdravě rozvíjelo 

díky tomu, že si hraje a že se učí v podnětném prostředí venku.

UČÍME SE VENKU
nabízí, nejen pro učitele, školy, průvodce dětí 

Příběhy učitelů:
Spolupracujeme s učiteli, řediteli, školami, kde učení se venku je součástí běžné výu-

ky. Představujeme příběhy učitelů, jak se dostali s dětmi ven, i když to bylo obtížné.

Materiály do výuky:
Sdílíme osvědčená témata, aktivity a hodiny přímo do výuky. Od jednoduchých

krátkých her pro jednu třídu až po dlouhodobé programy pro celou školu.

Odstraňujeme překážky:
Řešíme konkrétní problémy z praxe. Pomáháme učitelům překonávat osobní,

organizační, legislativní i společenské bariéry, které znesnadňují učení venku.

Sdílíme zkušenosti:
Podporujeme průvodce dětí skrze internet i osobní setkání. Vyhledáváme a sdílíme 

kvalitní zdroje. Hledáme odpovědi na otázky.

Rozvíjíme zázemí k učení:
Jak získat pomůcky a čas na učení venku? Co vše lze učit ve školní zahradě? Jak učit 

venku bez školního pozemku? Sledujte novinky na facebooku Učíme se venku. Jak 

získat učebnu?

Podporující komunita:
Spojujeme a podporujeme zájemce. Sdílíme zkušenosti a inspirace, zdroje informací

i novinky. Přidejte se k uzavřené fb skupině.

Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



SEDM
DOBRÝCH DŮVODŮ,
proč se učit s dětmi venku

1
Učit se venku děti baví.

Učení venku je názorné, třírozměrné, pestré. Přináší mnoho nových podnětů 

nejen pro naše smysly, ale i pro naše myšlení.

2
Zvyšuje zájem o učení. 

Spojení se skutečným světem přináší pocit smysluplnosti učení. Roste pocit

uspokojení z vlastního učení. Snižuje se počet absencí.

3
Zlepšuje vzdělávací výsledky. 

Co se naučíme skrze zážitky venku se v mozku ukládá hlouběji a snadněji se

vybavuje. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění.

4
Učení se venku podporuje zdraví dětí. 

Pobyt a pohyb venku snižuje nadváhu a obezitu, zlepšuje fungování imunitního 

systému a snižuje počet nemocí.

5
Zvedá spokojenost a náladu dětí i učitelů. 

Kontakt s přírodou významně přispívá k duševnímu zdraví a pohodě. Snižuje 

stres, úzkosti a deprese.

6
Posiluje vztahy mezi dětmi a s učiteli. 

Venku děti rozvíjí nejen své znalosti, ale současně i emoční a sociální inteligenci. 

Snižují se důvody ke vzniku agresivity a násilí. 

7
Učit se venku je přirozené.

Děti se učily venku více než 99 % lidské historie. Jsou na to připravené.



PŘIPOJTE SE K PROJEKTU www.UCIMEseVENKU.cz
•

Napište nám na email: tym@ucimesevenku.cz 
•

Odebírejte novinky skrze Newsletter
•

Sledujte co se děje na Facebooku
•

Připojte se k uzavřené fb skupině
•

Fotky z praxe můžete sledovat a sdílet i na Instagramu

Zakládající organizace projektu UČÍME SE VENKU jsou: 

     

Vzdělávací centrum TEREZA, kde věříme, že velké změny začínají od nejmenších.

Vzděláváme už přes 90 000 dětí, aby tvořily společnost přátelskou k přírodě. 

Chaloupky, o.p.s. se dlouhodobě zabývají výukou venku, mimo jiné s důrazem

na využití školních zahrad. 

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání je jedna z největších

a nejstarších organizací v ČR které se věnují EVVO.

Publikace vznikla díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva

životního prostředí. Děkujeme. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

www.ucimesevenku.cz
http://ucimesevenku.cz/kontakt-a-tym/
zoram
Přeškrtnutí

http://ucimesevenku.cz/kontakt-a-tym/
https://www.facebook.com/U%C4%8C%C3%8DME-se-VENKU-261627164332220/
https://www.facebook.com/groups/825375490950292/
https://www.instagram.com/#ucimesevenku
zoram
Přeškrtnutí

http://terezanet.cz/cz
http://www.chaloupky.cz/cs/
http://www.lipka.cz/


UČÍME SE VENKU NA PODZIM  

1. LIDSKÉ TĚLO + fotopříloha

2. LISTOVÉ VITRÁŽE + fotopříloha

3. VYJMENOVANÁ SLOVA + pracovní listy + fotopříloha

4. MATEMATIKA HEJNÉHO + fotopříloha

5. AUTOBUS + fotopříloha

6. PIŠKVORKY + fotopříloha

7. OSA SOUMĚRNOSTI + pracovní list + fotopříloha

8. LISTOVÉ LEPORELO + fotopříloha

9. LISTOVÉ PEXESO + fotopříloha

10. PŘÍBĚHY Z LISTOVÝCH MAP + pracovní list + fotopříloha

11. VENKOVNÍ DÍLNA + fotopříloha

12. VENKOVNÍ LABORATOŘ + fotopříloha

13. METEOPOMŮCKY + fotopříloha

UČÍME SE VENKU I V ZIMĚ 

14. VĚTVE + pracovní list + fotopříloha

15. KRMÍTKO + fotopříloha

16. KRMÍTKO POD DOHLEDEM + pracovní listy + fotopříloha

17. VODNÍ PTÁCI + pracovní listy

18. PTAČÍ DETEKTIV + fotopříloha

19. OKNA DO PŘÍBĚHŮ + fotopříloha

UČÍME SE VENKU NA JAŘE

20. PLANETY + pracovní list + fotopříloha

21. MÍRY PLANET + pracovní listy + fotopříloha

22. VZDÁLENOSTI PLANET + pracovní list + fotopříloha

23. SOLAR SYSTEM + fotopříloha

24. VE VODĚ TO ŽIJE + pracovní list + fotopříloha

25. ŽIVOT VE STÍNU + pracovní list + fotopříloha

26. MODELY BEZ OBRATLŮ + fotopříloha

27. ŠKVORNÍK + fotopříloha

28. KAMENY, KTERÉ MLUVÍ + fotopříloha

29. STROMOVÁ KLIMATIZACE + pracovní list + fotopříloha

30. SVĚTOVÉ STRANY + pracovní list + fotopříloha

LEKCE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU



LABORATOŘ VENKU
Bádání venku spojuje přírodovědu, přírodopis, zeměpis, fyziku i chemii.

PŘÍBĚHY VENKU
Nechte oživnout slova a tvořte vlastní příběhy v češtině i cizích jazycích.

ČÍSLA VENKU
Objevujte venku nejen čísla, ale i geometrii v prostoru.

ATELIÉR VENKU
Venku je největší ateliér. Sahá daleko za hranice výtvarky, hudebky či prvouky.

PŘEHLED LEKCÍ DLE TÉMAT

• LIDSKÉ TĚLO + fotopříloha 

• LISTOVÉ LEPORELO + fotopříloha 

• LISTOVÉ PEXESO + fotopříloha 

• VENKOVNÍ LABORATOŘ + fotopříloha 

• METEOPOMŮCKY + fotopříloha  

• VĚTVE + pracovní list + fotopříloha

• KRMÍTKO + fotopříloha

• KRMÍTKO POD DOHLEDEM + pracovní listy + fotopříloha

• VODNÍ PTÁCI + pracovní listy

• PTAČÍ DETEKTIV + fotopříloha 

• PLANETY + pracovní list + fotopříloha

• MÍRY PLANET + PRACOVNÍ LISTY + fotopříloha 

• VZDÁLENOSTI PLANET + pracovní list + fotopříloha

• VE VODĚ TO ŽIJE + pracovní list + fotopříloha

• ŽIVOT VE STÍNU + pracovní list + fotopříloha

• MODELY BEZ OBRATLŮ + fotopříloha

• ŠKVORNÍK + fotopříloha

• STROMOVÁ KLIMATIZACE + pracovní list + fotopříloha

• SVĚTOVÉ STRANY + pracovní list + fotopříloha

• VYJMENOVANÁ SLOVA + pracovní listy + fotopříloha

• PŘÍBĚHY Z LISTOVÝCH MAP + pracovní list + fotopříloha 

• SOLAR SYSTEM + fotopříloha

• KAMENY, KTERÉ MLUVÍ + fotopříloha 

• OKNA DO PŘÍBĚHŮ + fotopříloha

• MATEMATIKA HEJNÉHO + fotopříloha

• AUTOBUS + fotopříloha

• PIŠKVORKY + fotopříloha

• OSA SOUMĚRNOSTI + pracovní list + fotopříloha

• LISTOVÉ VITRÁŽE + fotopříloha 

• VENKOVNÍ DÍLNA + fotopříloha



PODZIM



 
to, co už vím, v praxi a vše spojit se zážitkem a emocemi. (ZÁŽITKOVÁ LEKCE - 

 30 min

 

 

 

1. ODHAD

-

    TIP: 

    TIP:

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz

druhém kroku).



kartónu.

3. POPISKY

1. SVALY:

otázky a debaty o tom kde, odkud a kam vedou naše svaly.

 

 -

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz





Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 20 - 40 min

 MŠ, ZŠ, SŠ

 

 

-

témata. 

-

     TIP: 

4. BARVY

5. GALERIE

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



TVARY 

-

ší v cizím jazyce. 

Lapbook

MAPY a PLANETY

-

     

     VYLEPIT - po vylisování se hodí obrazy nalepit na okno, kde vyniknou barvy.

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz

Varianty:





Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 okolí školy 

 c

pokud to bude možné. 

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



-

Hra YPSILONIE

.

     TIP:

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



Y NEBO I

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz.

S      KORA

BAB      KA

MŠ      CE

B      K

S      SEL

M      Š

NETOP      R

X

X

X

X

X

X

X

X

BRHL      K 

SL      MÁK

M      ŠICE

B      ZON

Ž      ŽALA

SLEP      Š



Y NEBO I

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz.

L      SKA

BRHL      K

SL      PKA

V      R

S      KORA

KON      PAS

STEHL      K



Y NEBO I

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz.

L      ŠKA

L      SKA

L      SKA

L      ŠAJ

KOB      LA

KOB      LKA

M      Š      CE

MŠ      CE

M      Š

HM      Z



Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 

 10 - 60 min

 

 okolí školy

 

 

     TIP: 

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz

www.ucimesevenku.cz/cisla-venku/hejneho-metoda/ najdete 
www.h-mat.cz/hejneho-

-metoda



4. SCHODY 
-

•

•

• Vymysli novou skákací hru pro ostatní. Formuluj pravidla. Nakresli ji.

výsledky.

 
•

•

•

•

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



8. HRA SOVA
Hra typu Ano/ne .

A) 
     který tvar jsi vybral, jen za pomoci otázek ano/ne.

B)
     jen za pomoci otázek ano/ ne.

C) 
     plave/neplave.

D)
E) Who is who?  (Kdo je kdo

     který sis vybral, jen za pomoci otázek ano/ne.

11. SYMETRIE:

     TIP: Toto téma dále rozvíjí .

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz





Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 20 - 40 min

 

 

-

nedocházely.

4. BUS TABULKA

AUTOBUS

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz

www.h-mat.cz/hejneho-metoda



Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 20 - 40 min

 ZŠ

 

-

-

stejné místo. 

     TIP:

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 20 min

 

 

 

    TIP: 

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz.





Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 30 min

 

 

 

2. TVORBA LEPORELA

-

nou. Hotové archy papíru s dokreslenými listy slepí do leporela (je vhodné vzít 

sesbírají a vlepí k odpovídajícímu listu. 

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



    TIP:

    TIP:

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 20 min

 

 

-

    TIP:

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



-

 40 min

 

 

samy najdou, , tužka

podle listové mapy. Cesta poutníky rychle dovede na tajemné místo, které bude 

díky listovým mapám vybraly.

    TIP:

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



E SE VENKU.CZ

     TIP:

www.ucimesevenku.cz



E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz.



Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 MŠ, ZŠ, SŠ

 okolí školy 

 c

-

Možná se to zdá jako 

  Nevadí, vyberte si variantu DIVOKÁ DÍLNA.

 

 Základem není vybavení, ale nadšení a 

-

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



 

2. REALIZACE

 

-

jedno nebo víc míst, která se stanou vašimi terénními dílnami. Lidé nevyrábí jen pod 

     - pilníky a brusné papíry

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



     •

     •

     •

     •

     TIP: 

- hmyzí hotely

- košíky

 
     TIP: HOST JAKO VZOR

-

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 MŠ, ZŠ, SŠ

 okolí školy 

 c

Možná se to zdá jako 

  Nevadí, vyberte si variantu DIVOKÁ

 
si jen BADATELSKOU TAŠKU.

 Vybavení není ani zdaleka tak podstat-

 

cestou do/ze školy.

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



2. REALIZACE

-

-

ve svém okolí.

Rychlý, lehký, všestranný pomocník pro bádání vždy a všude. Do malé látkové tašky vložte 

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



     k badatelským dovednostem.

     Víc o badatelském deníku se dozvíte na www.badatele.cz.

     - zápisník (papíry) a tužky, pastelky, metr (pravítko)

     - lupy a/nebo kelímkové lupy, pinzety

     - magnety

CO SI VYROBIT 

- kukátko do vody

- kelímkové lupy

- badatelský deník

     TIP: 

     hodilo?

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 

 

 

 

 
/ / 

/  šišky, provázek/drátek / 

-
-

ku/predpoved-pocasi/.

MRAKY, …).

-

bích a porovnávat výsledky, grafy, pracovní listy.

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



-

Na úplný konec dejte prostor pro zhodnocení tématu lekce. Jaké aha efekty se dostavily? 

     TIP:

    TIP: !

    

-

-

ní, kolik toho naprší.

jakékoliv lekci, která probíhá venku. Jakou mají mraky barvu, tvar, výšku? Co z nich bude? 

    TIP: 

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



    TIP: 

    TIP: 

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz





Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



ZIMA



 

 

 ZŠ, SŠ

 

 papír, tužky, pastelky, 

1. ODHAD

1.
2.
3.
4.

     TIP:

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



E SE VENKU.CZ

4. OHEBNOST

     TIP: , nebo na Instagramu

     #ucimesevenku.

www.ucimesevenku.cz



E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz.

Vrba Salix sp.

Javor klen Acer pseudoplatanus

Fraxinus excelsior

Robinia Pseudoacacia

Aesculus hippocastanum

Dub Quercus sp.



E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz.

Prunus avium

Tilia cordata

Platan Platanus sp.

Alnus incana

Sambucus nigra, L.

Betula pendula

Populus nigra



Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



v okolí školy. 

 

 MŠ, ZŠ, SŠ

 c

krmení, (dalekohledy)

daleko od kmene a 
 atd.).

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



E SE VENKU.CZ

4. STAVBA

-

-

  

    TIP:

    T

www.ucimesevenku.cz



Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 40 min

 MŠ, ZŠ, SŠ

 okolí školy

 c

-

-

(šeptání, pomalé pohyby atd.). 

-

1.
2. zaznamenat jejich zbarvení;

3. 

dlouhé vysedávání a pozorování v jednom dni.

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



E SE VENKU.CZ

, pokud jste si ho založili, nebo jen vystavit pracovní listy 

porovnávat, kdo byl na krmítku v dalších dnech.

    TIP: 

    TIP: 

    TIP: 
     nebo na Instagramu #ucimesevenku.

www.ucimesevenku.cz



www.ucimesevenku.cz.



www.ucimesevenku.cz.

Sojka obecná

Garrulus glandarius

Strakapoud velký

Dendrocopos major

�luna zelená

Picus viridis

Ba�ant obecný

Phasianus colchicus

Turdus philomelos

Stehlík obecný

Carduelis carduelis



www.ucimesevenku.cz.



www.ucimesevenku.cz.

Buteo buteo

Puštík obecný

Strix aluco

Výr velký

Bubo bubo

Falco peregrinus



Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 

 40 min + cesta na vhodnou lokalitu

 MŠ, ZŠ, SŠ

 okolí školy, nebo místo s hustší zástavbou

 c

 papír, tužky, pastelky, ,

1. ODHAD

-

-

3. DETEKTIV V AKCI

-

4. DETEKTIVKA

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



E SE VENKU.CZ

    TIP:

    TIP:
     nebo na Instagramu #ucimesevenku.

www.ucimesevenku.cz



www.ucimesevenku.cz.



www.ucimesevenku.cz.

Brhlík lesní

Sitta Europaea

Konipas bílý

Motacilla alba

Parus major

Parus caeruleus

Rehek domácí

Phoenicurus ochruros

Vrabec domácí

Passer domesticus

Fringilla coelebs

Erithacus rubecula



www.ucimesevenku.cz.



www.ucimesevenku.cz.

Turdus merula

Streptopelia decaocto

Kavka obecná

Corvus monedula

Columba palumbus

Straka obecná

Pica pica

Sturnus vulgaris



www.ucimesevenku.cz.



www.ucimesevenku.cz.

Havran polní

Corvus frugilegus

Vlaštovka obecná

Hirundo rustica

Delichon urbica

Poštolka obecná

Falco tinnunculus

Sojka obecná

Garrulus glandarius

Vrána obecná

Corvus corone



Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 40 min + cesta na vhodnou lokalitu

 MŠ, ZŠ, SŠ

vodní ptáky

 c

 papír, tužky, pastelky, , 

1. ODHAD

pozorování. 

Skupiny mají za úkol

1.
2. zaznamenat jejich zbarvení;

3.

    TIP:

    TIP:  nebo

     na Instagramu #ucimesevenku.

E SE VENKU.CZ

www.ucimesevenku.cz



www.ucimesevenku.cz.



www.ucimesevenku.cz.

Kachna divoká

Anas platyrhynchos

Podiceps cristatus

Fulica atra

Aythya fuligula

Racek chechtavý

Larus ridibundus



www.ucimesevenku.cz.



www.ucimesevenku.cz.

Ciconia ciconia

Volavka popelavá

Ardea cinerea

Slípka zelenonohá

Gallinula chloropus

Cygnus olor



kolem nás i pod našima nohama. 

 30 min

 

 

      TIP:
      fotonávodu na www.ucimesevenku.cz/pribehy-venku/okna-do-pribehu/.

na své vybrané venkovní téma.

a

tématu.
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-

-

 

     TIP:
      z 
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Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



JARO



soustavy více smysly než jen zrakem na obrázku. Vyzkoušet si „život“ a dráhy 
planet. 

 

 MŠ, ZŠ, SŠ

 

 
lepidlo/izolepa, podložky

1. ODHAD

kolem Slunce. 

velký aha efekt.

PLANETY
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     TIP:

-

 

-
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PLANETY
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Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 

 

 

izolepa, podložky

1. ODHAD
-

MARS 5 mm, JUPITER 11 cm, SATURN 9 cm, URAN a NEPTUN každý 4 cm.

     TIP: 
     soustavy:  
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-

 30 - 60 min

 

 

 
pastelky, kartón

v 

cm.
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: 

JUPITER ¾ kilometru

SATURN 1,5 km

URAN 3 km

NEPTUN 4,5 km

    TIP:

    TIPY: 
• 

   

• 

• Planetární stezka v Hradci Králové: www.astrohk.cz/planetarni_stezka/
• 
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Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 

 

 

-

     TIP: 
     www.youtube.com/watch?v=tTMuvtlLv4k&pbjreload=10

SOLAR SYSTEM
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Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 30 min

 MŠ, ZŠ, SŠ

 prostor u trvalé vodní plochy

 

, tužky a papíry; pro výrobu kukátka PET 

1. ODHAD

    TIP:

2. LOV
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 (viz )
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1. Odhad
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 30 min

 MŠ, ZŠ, SŠ

 

, tužky a papíry

1. ODHAD

    TIP:

2. LOV
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nevšimli? 

    (viz )
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1. Odhad
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 10 - 40 min

 

 

 papíry, podložky, tužky, pastelky, hlína, modelína, samotvrdnoucí 
hmota, lepidlo, lepenka 

plánují použít.

2. 2D MODEL

-

3. 3D MODEL
-

-

úkryt).
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-

suchu nebo jak loví potápník.
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Více informací a materiálů najdete na www.ucimesevenku.cz.



 30 min

 

 

 

-
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    TIP: 
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 20 - 30 min

 

 

a akvarelky), papíry

skupinám.
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 30 min

 

 

 tužky

1. ODHAD
V úvodu lekce žáci odhadnou, jaká bude teplota venku pod deštníkem a venku 

práci.

a nevýhody?

 jinou barvou, než prvotní odhad.
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PL 

míst.

Na úplný konec dáme prostor pro zhodnocení tématu lekce. Jaké aha momenty 
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 díky pozorování míst kolem školy
i díky sestavení listového kompasu.

 40 min

 

(viz druhý krok lekce)

 

 , mapa okolí školy, (nádoba s vodou), 

zakreslit do mapy v PL. Do volného prostoru nakreslí budovu školy a na okraj 

jednom odhadu a ten zakreslí do PL.

mohou zapisovat do pracovního listu.
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    TIP: 

blíž ke slunci. 

Pozor:

strany, co dnes venku objevili atd.
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