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Lehce po začátku školního roku 2021/2022 jsme pro děti uspořádaly vzdělávací akci 

v prostorách ZOO ve Zlíně. Společně jsme se v sobotu, 18. 9. 2021, sešli v Krnově u 

Slévárny, kde nám přistavili už v 8:00 hod. ráno autobus. Akce byla spojená s AS i 

doučovacím klubem K9, takže nám nastupování do autobusu chvíli trvalo. Konečně jsme 

vyrazili z Krnova do Zlína.  

Cestu autobusem jsme si zkrátili edukací, povídali jsme si o přirozených podmínkách pro 

život některých zvířat a také jsme si zopakovali názvy některých potomků těchto zvířat. Proto 

nám cestování uteklo a mohli jsme co nevidět vystoupit u ZOO ve Zlíně. 

Po příchodu na místo dostaly děti malou svačinku a občerstvili se. Poté jsme mohli začít 

s prohlídkou. V ZOO ve Zlíně je skutečně na co koukat a tak jsme byli zaměstnáni celou 

návštěvu ZOO. Děti nejvíce zaujala Afrika, byli nadšení ze slonů, žiraf, lvů a plameňáků. U 

každého zvířete jsme se chvíli zastavili a sbírali jsme společně informace o daném zvířeti. 

Děti byly moc šikovné, vždy věděly alespoň jednu informaci u každého zvířete. Poté 

následoval rozchod. V čase oběda jsme se sešli, abychom se společně posilnili a vydrželi 

chodit po prostorách ZOO ještě i odpoledne.   

Děti byly po celou dobu návštěvy ukáznění a chovaly se slušně. Respektovaly předem 

domluvené pravidla a byly dochvilní.  

Cestou zpátky několik dětí usnulo v autobuse a tak nám cesta také uběhla. Všichni jsme byli 

plní zážitků a dojmů a s pocitem krásného dne jsme se rozešli domů. 
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