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Jedeme do zoo 

 
Reakce žáků 7. ročníku 

V ZOO na Hrádečku se mi moc líbilo. Cesta byla dlouhá, ale rychle utekla. V ZOO 

byla moc hezká zvířata a také jsem se dozvěděla spoustu nových informací 

o zvířatech.  

Monika 

Nejvíce se mi líbil výběh s vlky a taky opičky.  Nejlepší ale bylo to, když se velbloud 

snažil sníst chleba paní učitelce. Trošku to tam smrdělo, ale jinak dobrý.  

Nikola 

V ZOO na Hrádečku se mi líbilo. Od té doby, kdy jsme tam byla naposledy, se to tam 

hodně změnilo. Lvi, co tam byli, hodně vyrostli, pamatuji si je ještě jako malá lvíčata. 

Okem jsem zahlédla i právě narozenou hyenu. Moc se mi tam líbilo a určitě se tam 

ještě někdy pojedu podívat. 

Pavlína 

Na Hrádečku se mi moc líbilo. Nejlepší byla puma. Celkově to tam bylo fajn.  

Adéla 

Moc se mi tam líbilo. Byla tam zajímavá zvířata. Velbloudi docela smrděli.  

Verča 

Celou cestu jsem prospala. Líbil se mi vlk a nelíbil se mi pavilon s plazy.  

Anežka 

Výlet do zoo 

 
Ráno v 8 hodin jsme se školou nasedli do autobusu a jeli jsme do Horní Pěny do 

zoologické zahrady. Cesta byla dlouhá, ale byla pěkná, protože jsme jeli přes krásné 

vesnice. Do zoo jsme dorazili brzy a paní průvodkyně, která nás provázela, hned 

přišla. Prvně jsme byli u koziček a lam, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Také 

jsme viděli vlky, byli moc hezcí. Bylo tam spousta zvířátek. Mohli jsme se podívat na 

hady a pavouky. Poté jsme si dali svačinu a ještě jsme šli k vydrám. V zoo se nám 

moc líbilo. Moc jsme si to užili a dozvěděli jsme se mnoho informací, které jsme 

nevěděli. 

6. ročník  
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Agentura Nols informuje 

Jeli jsme do zoo, účastnili se dvou různých preventivních programů, ptali se na 

pranostiku – o výsledky průzkumu se s vámi podělíme. 
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Jak se ti líbilo v zoo Na Hrádečku?
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Jak hodnotíš preventivní programy 
(„Skrytá nebezpečí internetu", 

„Závislosti“)?
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Co znamená pořekadlo "Studený máj, v stodole ráj"? 

Dobrá úroda  

Chladné počasí  

Když je v květnu zima, jsou bohaté žně. 

Když bude v květnu pršet, tak bude dobrá úroda. 

Když bude v květnu zima, bude na jaře úroda. 

Když bude zima v květnu, tak bude dobrá úroda. 

Když je studený květen. tak je dobrá úroda. 

Netuším. 

Nevím. 

Nevím. 

Pokud je květen chladný, nebudeme přes rok 

hladovět. 

Pokud je v květnu chladno a deštivo, poté bude 

lepší úroda. 

Že bude dobrá úroda. 

Že se v květnu pracuje. 
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Co tě na programu nejvíce zaujalo?
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Dopravní soutěž mladých cyklistů 

 
Ve čtvrtek 12. 5. jsme se zúčastnili dopravní soutěže ve Studené. Připravili si pro nás 

zajímavé disciplíny, jako např. testy z pravidel na silnici. Také jízda zručnosti, kde by-

ly různé překážky na kolo. Čekala nás i zdravověda, zde jsme měli ošetřit lehká zra-

nění. Poslední zkouška – jízda městem – podle mě byla ze všeho nejtěžší. 

Michal K. 

 

1. Která disciplína byla pro tebe nejlehčí, která nejtěžší? 

2. Byl(a) jsi dostatečně připraven na testy z pravidel silničního provozu? 

3. Co bys udělal(a) jinak v disciplínách? 

 

nejlehčí nejtěžší připravenost udělat jinak 

test, zdravověda zručnost byl jsem připraven nevím 

test zručnost 
ano, všechny otázky 

jsme si říkali v kroužku 
nic 

test jízda městem ano nic mě nenapadá 

test jezdit na kole asi ano jízdu zručnosti 

test, 1. pomoc jízda zručnosti ano nevím 

 

 

Špatný den 

Večer před spaním jsem si nastavila budík, abych nezaspala, protože jsem měla jet 

brzy ráno za mojí kamarádkou Lídou do Mikulova. Bohužel v noci vypadl proud 

a v budíku jsem neměla baterii, takže jsem nakonec zaspala. Naštěstí to bylo jen 

o pár minut a autobus jsem v pohodě stihla.  

V autobusu to bylo celkem fajn, ale až do té doby, než jsem měla přestoupit ve 

Znojmě na jiný autobus. Najednou jsem zpanikařila, protože jsem se na nádraží 

vůbec nevyznala. Bylo tam tolik autobusů, že jsem nevěděla, do jakého mám 

nastoupit, tak jsem se šla zeptat nějakého pána. Pán byl ochotný a vše mi vysvětlil. 

Když jsem už seděla v autobusu, tak přede mnou seděly nějaké dvě starší paní. Obě 

byly poměrně malé a obézní, jedna měla černé vlasy a ta druhá hnědé. Také jedna 

měla na ruce tetování a v nose měla piercing. Obě mi připadaly dost nepříjemné, 

namyšlené, arogantní a sobecké. A proč byly takové? To se za chvíli dozvíme. Obě 

paní měly sklopené sedačky a já jsem se tam nemohla vůbec vejít. Bylo mi to 

nepříjemné. Chtěla jsem si přesednout někam jinam, jenže autobus byl celý zaplněný 

a nikde nebylo místo, tak jsem ty paní poprosila, jestli by si alespoň jednu sedačku 
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trochu zvedly, že tam mám málo místa. Najednou se na mě obě podívaly a řekly: „Co 

si to dovoluješ?! My si můžeme dělat co chceme, a když se ti to nelíbí, tak si vystup.“ 

Nenechala jsem si to líbit, a tak jsem se s nimi začala hádat. Sice to nejspíš většina 

lidí slyšela, ale mně to bylo jedno. Naštěstí je řidič autobusu napomenul a řekl jim, 

aby si sedačky vrátily tak, aby se dalo normálně sedět. 

Asi po třech hodinách cesty jsem konečně dojela do Mikulova. Když jsem vystoupila, 

tak už na mě na nádraží čekala Lída. Naposledy jsem Lídu viděla před rokem na 

táboře, tak jsem byla moc šťastná, že jsem se s ní mohla sejít. Když jsme pak šly 

k Lídě domů, tak jsem jí po cestě vyprávěla historku, co se všechno dělo v autobuse. 

Strašně se tomu smála a nemohla tomu uvěřit. U Lídy doma jsem se seznámila s její-

mi rodiči a také s jejím starším bratrem, který venku machroval s jeho novou 

motorkou. Nejspíš si myslel, že mě ta jeho motorka bude zajímat, ale opak byl 

pravdou. Poté jsme se s Lídou vydaly do města, kde mi ukázala různé památky a za-

jímavosti. Také jsme navštívily zámek, kde už to začalo být trochu horší. V jedné 

místnosti na kraji byla položena skleněná váza a kolem ní byly malé skleničky. Divily 

jsme se, že to nebylo nějak zabezpečené a že to bylo přístupné pro veřejnost. Asi už 

je jasné, že by se s těmi skleničkami mohlo něco stát. A komu jinému by se to stalo 

než právě mně. Zrovna jsem vedle těch skleniček stála, otočila jsem se a najednou 

jedna sklenička spadla a rozbila se. V ten moment jsem se za sebe zastyděla a v du-

chu jsem si říkala co jsem to provedla. Byl to pro mě strašný šok a v tu chvíli jsem vů-

bec nevěděla co mám dělat. Lidé, kteří v místnosti byli, to uviděli a zavolali průvodce, 

který byl ve vedlejší místnosti. Když průvodce přišel, tak jsem se mu omluvila a ze-

ptala jsem se ho, jestli mám rozbitou sklenku zaplatit. Prý sklenka neměla skoro žád-

nou hodnotu, a tak jsem nemusela žádnou částku uhradit. Myslela jsem si, že se to 

bude nějak řešit, ale průvodce to vůbec neřešil a bylo mu to vcelku jedno, tak jsem 

byla ráda, že to dopadlo nakonec takhle. V zámku jsme ještě nějakou chvíli pobyly, 

a až prohlídka zámku skončila, tak jsme si s Lídou zašly ještě na zmrzlinu, která se 

po chvilce Lídě celá roztekla.  

Poté jsme spolu zašly ještě k ní domů a k večeru mě Lída doprovodila na autobuso-

vé nádraží. Tam jsem se s ní rozloučila a jela jsem domů. Celý den jsem si snažila 

udržet dobrou náladu a užít si to, ale i přesto se tento den moc nevydařil.  

Hana 

 

Černobílý den 

Dnes je deštivý a tmavý den. Já ležím doma v posteli nemocná. 

Okolo krku mám omotaný červený šátek s bílými puntíky. Jako 

Ferda Mravenec. Vstanu a jdu se podívat z okna. Venku je malá 

holčička s velkým červeným deštníkem. Má na sobě žlutou 

pláštěnku a červené holínky. Po chvilce jdu do koupelny, vyčistit 

si zuby. Jenže došla zubní pasta a nová v šuplíku nebyla. Taky 

si všimnu, že mám zlomený kartáček. Jelikož si nemůžu vyčistit 

zuby, uvažuji nad snídaní.  



 

 

 


