Návštěva Olomoucké ZOO

Máme rádi zvířata! Ta domácí, také ta volně žijící, avšak zvířata ze ZOO obzvláště,
protože jsou pro nás vzácná. A proto jsme se na návštěvu zoologické zahrady v Olomouci
tolik těšili!
V úterý 10. června 2014 jsme se konečně dočkali, naplnili jsme si batůžky svačinkami a
plni očekávání vyrazili autobusem směr ZOO Olomouc. Hned na začátku se nás ujaly dvě
paní průvodkyně, které si nás rozdělily na dvě skupinky. S paní průvodkyní jsme nejen
zkoumali zvířátka zpovzdálí výběhů, ale také jsme se mnohé dozvěděli. Mohli jsme si
pochovat zakrslé králíčky, pohladit kůži geparda a žirafy, hmatem zkoumat hadí kůži –
svlečku, obdivovat zblízka osten dikobraza, peří plameňáka a sáhnout si na pravé pštrosí
vejce, ze kterého bychom usmažili omeletu snad pro všechny školáčky. Nejprve si někteří
mysleli, že nám paní průvodkyně přinesla vajíčko dinosaura, jak bylo velké. Později jsme si
nakrmili kočkodany, lvy, medvědy a vlky. Kdopak uhodne, čímpak jsme vlky uctili? Smlsli si
na piškotech! Avšak piškoty byly speciálně uzpůsobeny pro zvířata. Některé děti byly
zmatené – copak vlci nejedí Karkulky? Nakonec jsme stejně byli rádi, že nesnědli nás a nikdo
do visutého výběhu nespadl. S přestávkami na doplnění sil jsme prošli celou zoologickou
zahradu. Nejvíce jsme se těšili, až si prohlédneme fenka berberského, kterého naše škola
sponzoruje. Fenek se nám velice zamlouval, je to roztomilé zvířátko a jsme rádi, že
přispíváme právě na něj. Viděli jsme také žirafy, supy, žraloky, krokodýly, opice, prostě
spoustu zvířátek. Některá zvířátka mají naše děti jako své školkové značky. Taky jsme se se
zvířátky vyfotili, abychom měli pěknou památku na výlet i na svá léta strávená v tršické
mateřince.
Naši výpravu zvládly i ty nejmenší dětičky, takže vidíme, že máme ve školce samé šikovné
průzkumníky! Sužovalo nás sice téměř tropické horko, ale my jsme praví cestovatelé!
Unavení, ale šťastní jsme nastoupili zpět do autobusu a cestou mlsně přemýšleli – copak nám
paní kuchařky asi uvařily k obědu?
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