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Hra využívá papírků s napsanými klíčovými pojmy, jejichž znalost chce 
pedagog procvičovat. Jedná se o variaci známé hry Země, město. Žáci se 
snaží co nejrychleji si vybavit dané pojmy od předem zadaného písmene.

Hlavní oblast činnosti • Osobnostní a sociální výchova

Další oblasti činnosti • Jazyk a řeč

Podporované dovednosti 
a schopnosti

• Paměť
• Slovní zásoba
• Pozornost, soustředěnost
• Uplatňování znalostí

Podporované osobnostní 
charakteristiky

• Respektování pravidel
• Pohotovost reakce
• Schopnost kooperace
• Sebekontrola

Pomůcky a potřeby • Kartičky z tvrdého papíru, na kterých jsou napsané 
klíčové pojmy – najdete na privátní stránce

Prostorové nároky • Dostatečný prostor na sezení na zemi či na židlích

Pedagog má připraveny kartičky s pojmy. Podle toho, kterou oblast bude chtít se žáky 
procvičovat, mohou být pojmy konkrétně zaměřeny. Může však jít o kombinaci více oborů 
a procvičování všeobecného přehledu.

Kartičky – trénujeme 
paměť, pozornost 
i sebekontrolu

1.
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 Pojmy:

• země, město, vesnice, pohoří/hora, řeka, ostrov

• kniha, film, seriál, písnička, básnička, postava z knihy, 
opera/balet, divadelní hra

• spisovatel, básník, herec/čka, zpěvák/čka, hudební 
skupina, skladatel, malíř

• historická postava, politik, filozof, vědec, povolání

• zvíře, vodní živočich, strom/keř, květina, ovoce

• oblečení, doplněk k oděvu, značka auta, předmět 
denní potřeby, jídlo, nápoj

• mužské/ženské jméno, barva, vůně, vlastnost, sport, 
jednoslabičné slovo

 Pravidla hry

Na začátku určíme písmeno abecedy. Čím běžnější písmenko to bude, tím je hra snazší. 
Učitel náhodně vybírá pojmy (může je mít například v pytlíku a losovat z nich) a nahlas je 
čte. Úkolem žáků je co nejrychleji najít výraz od daného písmene. Pokud se jedná o lidi, na 
vybranou hlásku by mělo začínat jejich příjmení, nikoli křestní jméno. Kdo z žáků první řekne 
nahlas správnou odpověď, získává bod. Body může sčítat učitel. Nebo může za správnou 
odpověď kartičku vydat a tak si na konci každý spočítá body sám. Tím se určí celkové pořadí 
a vítěz hry.

Hru lze ve větším počtu hrát také ve skupinkách. Abychom zabránili nepřehlednosti situace 
ve chvíli, kdy správnou odpověď vykřikuje více dětí naráz, sedí skupinky v zástupu za sebou 
a mluvit smí jen ten vepředu. Pokud ví odpověď někdo sedící za ním, pošeptá ji hráči sedícímu 
bezprostředně před sebou. Odpověď se tak tichou poštou dostane až k přednímu členovi 
skupinky, který ji řekne nahlas. Pokud je odpověď uznána a skupinka získává bod, posouvá se 
její přední člen dozadu, aby došlo k výměně a možnost odpovídat dostali i další členové.

DOPORUČENÍ

Výčet pojmů rozhodně není vyčerpávající. Lze k němu cokoli podle potřeby 
přidat či samozřejmě ubrat. Záleží zejména na věku a zkušenosti žáků. Tomu 
by se měl přizpůsobit i výběr písmene. Mezi nejběžnější patří například L, M, S. 
Naopak na samohlásky bude začínat jen malé množství pojmů, hra tak bude pro žáky 
mnohem náročnější.
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Jakým způsobem mohou děti pomáhat pečovat v zimě o ptáky? Přece 
výrobou krmítka. Vlastními činnostmi si děti společně vyzkouší vyrobit 
různé druhy krmítek, což je vede nejen k praktickým činnostem, ale také 
ke vnímání smyslu pomáhat přírodě a živočichům.

Hlavní oblast činnosti • Environmentální výchova

Další oblasti činnosti • Výtvarná a estetická výchova

Podporované dovednosti 
a schopnosti

• Pohyb a pohybová koordinace
• Výtvarné vyjadřování
• Vnímání, pozornost, soustředěnost
• Koordinace ruky a oka

Podporované osobnostní 
charakteristiky

• Tvořivost, vynalézavost, fantazie
• Vůle, vytrvalost
• Spolupráce s dětmi

Pomůcky a potřeby • Tematické knihy a encyklopedie, obrázky různých 
druhů ptáků, přírodní materiál, lůj, starší kastrol, 
měchačky, síťky na mýdla, květníky, výtvarný materiál

Prostorové nároky • Třída, zahrada MŠ, okolní příroda

POStUP

 Kde najdou ptáčci potravu v zimě

Během vycházky si s dětmi vyprávíme o tom, že ptáčci v teplém období zobají potravu na 
různých keřích, travách, stromech či květinách, ale v zimě, když vše zmrzne a zapadá sněhem, 
mají složité období. Plody a semínka v zimě nenajdou, a tak jim pomáhají lidé tím, že jim sypou 
potravu do krmítek kolem svých domů. Ve školce si pak s dětmi prohlížíme na obrázcích různé 
druhy krmítek a navrhneme jim, že některá krmítka pro ptáčky vyrobíme a rozmístíme kolem 
mateřské školy. Tím pomůžeme ptáčkům v našem okolí, aby v zimě netrpěli hladem.

2. Výroba ptačích krmítek
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tIP

Během vycházek upozorňujeme děti na různé keře, stromy, trávy apod., kde 
mohou ptáci najít potravu i v zimním období. Vedeme děti k tomu, aby si samy 
těchto rostlinných míst všímaly.

DRUhy KRMÍtEK

 Krmítka ze šišek

Na stůl si připravíme několik mističek s různými semínky a sušenými plody. Poté si s dětmi 
zopakujeme druhy plodů a semen a zjistíme, že ptáčci mohou mít velmi pestrý jídelníček. 
V miskách máme ovesné vločky, různé druhy ořechů, sušené jeřabiny, černou aronii, mák, 
slunečnicová semínka apod. Ve starším kastrole rozehřejeme lůj, do něhož děti postupně 
přidávají z mističek zmíněné suroviny a vše důkladně promíchají měchačkou.

UPOZORNĚNÍ

Lůj necháme trochu zchladnout, aby se děti nespálily. Semínka jdou dobře 
vmíchat i do mírně teplého loje.

Mezitím co děti připravují a míchají směs, učitelka naváže na horní okraj šišek tenký drátek. 
Šišky můžeme použít smrkové, borové, ale i modřínové. Děti si vybírají druhy šišek, 
které samy chtějí, přičemž jim můžeme poskytnout další poznatky – ty nejmenší šišky 
jsou z modřínu, dlouhé tenké ze smrku a další z borovice. Není nutné, aby si děti hned 
zapamatovaly, která šiška patří ke kterému stromu, jde spíše o to, aby si porovnáním tvarů 
a velikostí uvědomily rozdíly mezi různými druhy. Když máme směs dostatečně hustou, 
namáčejí v ní děti šišky tak, aby se celé důkladně obalily směsí ze semínek. Obalené šišky 
postupně zavěšujeme na klacík položený přes krabici, aby přebytečný tuk okapal, a necháme 
v chladu ztuhnout. Krabici se šiškami vezmeme s dětmi na vycházku.

DOPORUČENÍ

Vyzveme děti, aby samy hledaly místa na stromech na zahradě mateřské 
školy, kam chtějí krmítka ze šišek umístit, a necháme je, aby v připevňování šišek 
aktivně pomáhaly nebo se pokusily připevnit krmítko samy. Šišky na větve stromů 
zavěšujeme na drátek, který jsme na šišky připevnili před namáčením do směsi.

Pokud máme větší množství krmítek ze šišek, můžeme je rozmístit také na stromy v okolí 
mateřské školy.
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 Krmítka v síťkách

Další možností ptačích krmítek je lojová směs v síťkách. Ukážeme dětem pro jejich 
představu kupované lojové koule v síťkách s tím, že si podobné krmítko zkusíme vyrobit sami. 
Postup je velmi podobný jako u krmítek ze šišek. Do rozehřátého loje děti postupně sypou 
různé druhy semen a plodů a důkladně promíchají. Když je směs dostatečně hustá, utvoří děti 
dvojice. Každá dvojice dostane síťku, lžíci a menší misku se směsí. Ve dvojici se domluví, 
kdo z dětí bude držet rozevřenou síťku a kdo bude směs lžící z misky do síťky nandávat. Je 
vhodné, když se děti vystřídají. Děti tato činnost zpravidla velmi baví a navíc si potvrdí, že 
lojové koule, které se dají koupit, dokážou samy vyrobit.

DOPORUČENÍ

Velmi vhodné a levné jsou síťky na mýdlo, do kterých lojovou směs se semínky 
děti nandávají. Hotová krmítka v síťkách po ztuhnutí opět zavěsíme s dětmi na 
šňůrku na větve stromů v okolí mateřské školy.

 Krmítka v květináčích

Využití starých květináčů

Menší květináče si děti nejprve pomalují, přičemž je upozorníme, aby nepoužívaly příliš 
výrazné barvy. Ptáčci jsou zvyklí na barvy v přírodě – zelenou, hnědou, žlutou apod. 
a křiklavých barev by se mohli zaleknout a krmítka se bát. Na květináče malují temperovými 
barvami různé motivy – ptáčka, stromeček, sněhuláka apod. Když motivy zaschnou, otvorem 
v květináči provlékneme sisalový provázek a uvnitř zavážeme na větší uzel, aby se 
nevyvlékl. Není nutné, aby si namalovalo květináč každé dítě, pouze ty, které samy chtějí. Poté 
děti pracují ve skupinách, přičemž děti v každé skupině dávají do květináče různá semínka, 
která nakonec zalijí rozehřátým lojem. Dbáme opět na to, aby lůj byl pouze teplý, nikoli horký. 
Ještě do teplé směsi zapíchnou větvičku a takto necháme vše ztuhnout. Během vycházky 
rozneseme s dětmi květináče s ptačími dobrotami do přírody, kde je za sisalový provázek 
uvážeme na větve různých stromů. Větvička vyčnívající z květináče směrem dolů slouží 
ptákům jako bidélko, na kterém se mohou zachytit během svého hodování.

tIP

Ještě než krmítka rozvěsíme na stromy v přírodě, můžeme si z nich udělat ve 
třídě výstavku, přičemž každé dítě nebo skupina dětí představí své krmítko 
ostatním kamarádům – sdělí, jaký motiv malovaly na květináč, proč si ho vybraly, 
jaká semínka míchaly do loje, zda to pro ně byla snadná činnost, nebo co bylo pro ně 
obtížné apod.
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Krmítka z kokosového ořechu

Další variantou je naplnění směsi do skořápky kokosového ořechu. Kokosový ořech 
rozřízneme pilkou na poloviny, kokos vydlabeme a vzniknou nám tak dvě „mističky“. Spodek 
ořechové mističky propíchneme nebo do něj provrtáme malý otvor, kterým provlékneme 
sisalový provázek. V jedné polovině zavážeme provázek na uzel uvnitř, ve druhé zespodu. 
Navrhneme dětem, že když budeme vyrábět krmítko z ořechu, mohla by být i náplň – potrava 
pro ptáčky z různých ořechů. Zopakujeme si s dětmi podle obrázků i podle připraveného 
materiálu, které oříšky známe a které můžeme připravit do směsi pro ptáčky. Můžeme použít 
lískové oříšky, vlašské, burské i kokosový ořech, jen nesmíme použít slané ořechy. Lískové, 
vlašské a burské oříšky rozlouskáme a děti je samy ze skořápek vybírají a dávají na 
mističky. Záleží, zda zvolíme, že budou každý druh dávat na jinou misku, nebo dohromady.

Jemná motorika ruky

Děti si touto činností opět procvičí jemnou motoriku ruky a zároveň vnímají různé druhy 
ořechů. Mezitím, než děti vyberou ořechová jádra, nakrájí učitelka na menší kousky vnitřek 
kokosového ořechu. Vyloupané ořechy (včetně nakrájeného kokosového ořechu) děti 
postupně sypou do rozehřátého loje a promíchávají. Když je směs připravená, utvoří děti 
dvojice nebo trojice a lžící plní mističky z kokosového ořechu směsí loje a ořechových jader. 
Do naplněné kokosové skořápky před ztuhnutím zapíchnou větvičku. Ořechová krmítka při 
vycházce s dětmi uvážeme za sisalový provázek na větve stromů.

tIP

Některá krmítka mohou viset dnem nahoru a některá dnem dolů podle toho, 
zda jsme uzel z provázku udělali uvnitř kokosové skořápky, nebo zespod ořechu. 
Obě varianty jsou možné a pro děti jsou různé způsoby pestřejší.

DOPORUČENÍ

Po každé pracovní činnosti dbáme na to, aby se děti podílely na úklidu pomůcek 
a materiálu. Pěstují si tím správné pracovní návyky.

 Další náměty krmení ptáčků v zimě

Námětů na výrobu krmítek je mnoho. Dle fantazie může každá učitelka s dětmi obměnit 
například nádobu na krmítko, může obměňovat kombinaci různých semínek a plodů a různé 
způsoby vyrábění a připravování potravy v zimě pro ptáčky. Někdy stačí pravidelně sypat 
semínka ptáčkům do klasických krmítek umístěných v blízkosti mateřské školy nebo mohou 
děti navlékat různé plody na nit, vlasec nebo drátek – například nevyloupané burské oříšky, 
jeřabiny, kousky jablek apod. Navlečené plody zavěsíme opět na větve stromů nebo tyto 
řetízky namotají děti v lese na jehličnatý stromek.
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DŮLEŽItÉ

Pro děti je důležité pozorovat například z oken mateřské školy slétávání ptáčků 
na krmítka, která vyrobily. Na běžných vycházkách děti pravidelně pozorují, jak 
směs, kterou pro ptáčky připravily, ubývá. Pozorování ptáků a ubývání ptačí potravy je pro 
děti cenná zpětná vazba k jejich činnosti a vlastní péči o ptáčky.

DOPORUČENÍ

Jednotlivé druhy krmítek neděláme najednou, ale postupně. Když děti vidí, 
že potravu z krmítka ptáci již z větší části vyzobali, můžeme udělat další druh 
krmítek.

Mezitím se s dětmi věnujeme dalším souvisejícím činnostem.

 Související tematické činnosti

Pohybová hra Na ptáčky

Tato hra je vhodná pro menší skupinu dětí. Doprostřed třídy položíme velkou obruč, která 
představuje ptačí krmítko. Děti-ptáčci létají po třídě a na znamení učitelky letí do obruče – 
krmítka. Jako znamení použijeme nejprve například ťuknutí do trianglu, později znamení 
změníme – pustíme dětem nahrávku ptačího zpěvu. Děti-ptáčci létají v prostoru, a jakmile 
uslyší ptačí zpěv, letí do krmítka. Nahrávku pouštíme dětem nejprve hlasitěji, postupně ji ale 
tlumíme – děti se tak musí více soustředit a zvýšit svou sluchovou pozornost.

tIP

Do prostoru třídy rozmístíme malé obruče, počet obručí je stejný jako počet dětí. 
Na kraj třídy položíme z papíru vystřižený strom. Malé obruče představují hnízda 
a v každém hnízdě bydlí jeden ptáček – jedno dítě. Děti-ptáčci létají mezi obručemi 
v prostoru třídy. Na znamení učitelky letí každý ptáček do svého hnízda. Hra se opakuje, 
přičemž učitelka ubírá při každé hře jednu obruč – hnízdo. Ptáček, který nenašel hnízdo, 
si letí sednout na strom. Hra končí, když už nezbude žádné hnízdo a všichni ptáčci sedí na 
stromě.

 I ptáčci potřebují odpočinek

Po dokončení pohybové hry si všechny děti-ptáčci lehnou na koberec a odpočívají. K relaxaci 
pustíme dětem potichu nahrávku ptačího zpěvu. Když hudba dohraje, děti-ptáčci se probudí.
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Malování ptáčků

Ptáčky pozorujeme s dětmi na zahradě MŠ, jak se slétávají na krmítka, prohlížíme si je na 
obrázcích a v knihách, vyprávíme si o nich a o způsobu jejich života. Navrhneme dětem, že 
si ptáčky vyrobíme. Mladším dětem vystřihneme tvar ptáčka ze čtvrtky, starší děti si podle 
předkreslené šablony mohou ptáčka vystřihnout samy. Každé dítě si ptáčka vymaluje 
vodovými nebo temperovými barvami dle své představy. Než barva na ptáčcích zaschne, 
připravíme si s dětmi větev, kterou jsme si předem přinesli z vycházky. Větev zapíchneme 
do květníku nebo dáme jen do vázy či sklenice. Společně si prohlédneme hotové ptáčky, 
každé dítě může o svém ptáčkovi podat nějaké sdělení, např. zda je to konkrétní druh ptáčka 
(sýkorka, kos…), jaké barvy použilo a proč apod.

Na závěr si společně všechny ptáčky připevníme na větev, kterou jsme instalovali k tomuto 
účelu v interiéru mateřské školy.

Obrázky z plodů a semínek

Děti pracují u stolečku, ale každé si tvoří obrázek individuálně. Uprostřed stolku mají 
v mističkách různé druhy semínek a plodů. Každé dítě si vezme menší formát čtvrtky (A5), 
který si celý potře lepidlem (vhodný je Herkules). Na mokré lepidlo si každé dítě nasype na 
celou plochu čtvrtky semínka nebo plody do obrazce dle své fantazie a představivosti. 
Semínka a plody rukama jemně přimáčkne, aby na obrázku dobře držely. Obrázky necháme 
zaschnout a poté si z nich uděláme výstavku, na které si je děti vzájemně prohlédnou.

tIP

Obrázek můžeme udělat různými způsoby. Každé dítě si např. vezme barevnou 
čtvrtku (vybere si z několika barev) a ze semínek a plodů na ni skládá konkrétní 
obrázek (může být i abstraktní). Když si vyzkouší své varianty obrázku, na čtvrtku nanese 
lepidlo a obrazec ze semínek a plodů nalepí. Na okraje čtvrtky mohou děti s pomocí 
učitelky nalepit barevné proužky a obrázek tak vypadá velmi pěkně. Děti ho mohou použít 
například jako dárek pro maminku.

DOPORUČENÍ

Environmentální tematický celek můžeme rozvinout s velkým přesahem do 
dalších vzdělávacích oblastí, přičemž se držíme jednoho tématu.
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Hlavní oblast činnosti • Jazyk a řeč

Další oblasti činnosti • Hudební, taneční a dramatická výchova
• Polytechnická výchova

Podporované dovednosti 
a schopnosti

• Vnímání, pozornost
• Rozlišování obrazných znaků

Podporované osobnostní 
charakteristiky

• Zapojení do společných her
• Sebeuplatnění

Pomůcky a potřeby • Otočné kolečko s obrázkem dětí s barevným oblečením
• Pracovní list
• Nahrávka písničky
• Jednobarevné hračky pro úvodní demonstraci –

najdete na privátní stránce

Prostorové nároky • Volný prostor (herna, nejlépe kruh židliček, aby na sebe 
děti viděly)

 Povídáme si s dětmi o barvách – pohybově-poznávací hra s písničkou

We are going to talk about colours today. What colour is this block? What colour is the teddy 
bear? And what colour is your T-shirt? What colour are your shoes?

Povídáme si s dětmi o barvách, které umí pojmenovat, a pomalu stáčíme otázky k oblečení, 
které mají děti na sobě, s hlavním důrazem na barvy. Look, Tom is wearing a blue T-shirt. Maja 
is wearing a yellow skirt. What are YOU wearing today?

DOPORUČENÍ

Pak začneme zpívat písničku Who is wearing red? Děti, které mají oblečení
červené barvy, se při písničce postaví, ukazují na sebe a zpívají I am wearing red
today…

Who is wearing red? – 
pohybová hra s písničkou3.
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Je vhodné začínat barvou, kterou máme na sobě my, abychom mohli dětem tento postup 
demonstrovat; děti se rády přidají. Když už si na postup zvyknou, zazpíváme barvu, kterou my 
nemáme, a povzbudíme děti, aby se na svou barvu postavily a zazpívaly.

Druhý den dětem ukážeme otočné kolečko a ptáme se: Who is wearing red today? Děti, které 
mají na sobě červenou, se přihlásí a my jim k tomu opět zazpíváme písničku. Pak nenápadně 
otočíme kolečkem tak, aby byla vidět další barva a zpíváme verzi s touto barvou. Děti budou 
žasnout, jak obrázek mění barvu, a určitě rády zazpívají několik slok. Můžeme komentovat 
slovy: What is she wearing? She’s wearing green. What is she wearing now? Look, she’s wearing 
yellow.

Aktivitu zopakujeme s obrázkem kluka, který mění barvu trička a procvičíme i otázky: What 
is he wearing? Look, he’s wearing blue. What’s he wearing now? He’s wearing grey.

 Swap your seats

Pro zpestření můžeme zařadit hru typu Škatulata, hejbejte se. Děti sedí v kruhu na 
židličkách, jedno dítě stojí uprostřed a říká: Swap your seats if you have blue! A všechny děti, 
které na svém oblečení objeví modrý prvek (byť jen část obrázku), musí vyskočit ze židle 
a najít si nové místo. Prostřední hráč si ale také chce sednout. Pokud se mu to podaří, jiné dítě 
zůstává bez židličky a jde doprostřed vymýšlet novou barvu do stejné věty. Pravidlem je, že si 
dvě děti nesmí navzájem vyměnit místa vedle sebe.

UPOZORNĚNÍ

Hra je prudce návyková a hned tak se jí nezbavíte!

V následujících lekcích, případně v individuálních činnostech si děti mohou samy vyrobit své 
otočné kolečko a zvolit pro něj libovolné barvy.

Stáhněte si písničku i se slovy
Stáhněte si karaoke verzi

Who Is Wearing Red?

Who is wearing red today?
Who is wearing red today?
Who is wearing red today?
Who is wearing red today?

  

I am wearing red today.
I am wearing red today.
I am wearing red today.
I am wearing red.

  

Who is wearing blue today?
Who is wearing red today?
Who is wearing yellow today?
Who is wearing orange today?
Who is wearing purple today?

https://www.forum-media.cz/premium/mam/02_01/red_slova.mp3
https://www.forum-media.cz/premium/mam/02_01/red_karaoke.mp3
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Tato aktivita umožňuje, aby se alespoň částečně zapojily všechny děti bez 
ohledu na jejich dosavadní hudební a jazykové zkušenosti. Principem hry 
je plynulá rytmicko-melodicko-pohybová ozvěna ukončená „chybou“.

Hlavní oblast činnosti • Hudební, taneční a dramatická výchova

Další oblasti činnosti • Tělesná a pohybová výchova
• Jazyk a řeč

Podporované dovednosti, 
schopnosti a osobnostní 
charakteristiky

• Pohyb a pohybová koordinace
• Orientace v tělním schématu
• Vnímání
• Pozornost, soustředěnost
• Tvořivost, vynalézavost, fantazie
• Úroveň verbální komunikace
• Sebeuvědomění a sebeuplatnění
• Zapojení do společných her

Pomůcky a potřeby • Notová příloha

Prostorové nároky • Vyvětraná místnost

POStUP
• Učitelka v 4/4 taktu předzpěvuje v malém intonačním prostoru názvy částí těla a zároveň na 

ně ukazuje (základní tvary i zdrobněliny).

• Po několika taktech záměrně udělá chybu – zazpívá jinou část těla, než na kterou ukáže 
(v notách naznačeno křížky). Děti v tu chvíli neopakují, ale zavolají: Nééé!

• Stejná pravidla platí u varianty v 3/4 taktu. V každém taktu děti ukážou na uvedenou část 
těla nebo se po ní pohladí (užíváme slova v 6. pádu, přízvuk je na předložce).

• Děti opět opakují každý takt až do chyby.

Nenechám se nachytat – 
nos mám mezi očima!4.
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• Při obou variantách hry můžeme děti průběžně motivovat postupným zrychlováním. 
Krátký motivační rozhovor začneme otázkou: Víme, kde máme ruce, uši, loket, ústa…? 
Děti spontánně ukazují. Poté učitel/ka oznámí: Já vás zkusím nachytat. Když budu správně 
ukazovat a zpívat, zopakujte to po mně. Když ale něco jiného zazpívám a něco jiného ukážu, 
neopakujte to a zavolejte: NÉÉÉ.

• Při slovech ruce, ručičky tleskáme. Při slovech nohy, nožičky plácáme do stehen nebo 
dupeme.

Zde si stáhnete noty k aktivitě

tIP

Využijte při hře možnost ukázat některé části těla „křížem“, tedy pravou rukou 
na levou nohu apod. Podpoříte tím pružné spojení obou hemisfér mozku dětí 
(i svého).
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