
Výlet do ZOO Brno – Lipka 

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se prvňáčci z naší 

školy spolu s prvňáčky a druháky z Neslovic 

vydali do ZOO Brno. Jeli na vzdělávací program 

školského zařízení pro environmentální 

vzdělávání Lipka. 

Po příjezdu jsme si povídali o tom, co děti viděly: 

Přišel se nám ukázat páv a přivítal nás. Viděli jsme pandu červenou, tygra, žirafu, 

zebry, lva a lvici, gazely, nosála, vlky, lemury, antilopy, papoušky, klokany.  

O zvířátkách jsme zjistili spoustu věcí. Třeba, že klokaní samec nemá klokaní 

kapsu, protože by mu nebyla 

k ničemu. Sáně o Vánocích 

netáhnou sobi – samci – ale 

táhnou samice, protože samci 

v tu dobu už nemají paroží.  

Tamurek žlutonohý je malá 

opice se žlutýma nožičkama. 

Samička nosila dvě mláďata na 

zádech a ta pak hrála honičku.  

Mládě medvěda kamčatského, 

které půjde do jiné ZOO, se 

jmenuje Bruno.  

Zjistili jsme, že panda červená leze ze 

stromu dolů hlavou. Umí to, protože má 

silné drápy, které ji na stromě udrží.  

K divokým prasátkům se nesměly strkat 

prsty.  

Lední medvědice byla sama a odpočívala. 

Mýval byl na stromě a třásl se zimou.  

Honzík stál na ostrově na světadílu 

Amerika a pak přešel na Asii. Pak se mezi 

kontinenty napouštěla voda. 

Byly tam ještě ryby v akváriích, ke 

krokodýlům nás nepustili.  
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Surikaty jsme viděli dvě, jedna byla schovaná 

pod kmenem stromu.  

Viděli jsme dva druhy lam, jedna dává mléko a 

druhá srst.  

U velbloudů byla dvě mláďata. Velbloud má 

v hrbu tuk – ne vodu.  

Vlci loví ve smečce. Tři odvedou pozornost, 

ostatní se schovají a ze zálohy skolí kořist.  

Hladově se na nás díval orel skalní, který hlídal 

samici, co seděla na vejcích.  

Paní učitelka chtěla být malým klokánkem, aby se mohla schovat do tepla. 

Od paní, která nás provázela, jsme dostali pracovní listy k vyplnění. Paní 

vychovatelka pak všem dětem koupila pohlednice se zvířátky, která jsme viděli. 

 


