Pražská rarita v Resslově ulici je němá a má ploutve
Fialová rybka vypadá jako malý delfín. Vrhne se mezi hejno žlutých rybiček, ty se okamžitě rozprchnou. Žralok to
pozoruje netečně. Je z plechu. Vítejte ve vodním ráji Základní školy Resslova.
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