Naravoslovni dan v ZOO
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Zbrani pred tablo s prikazom poti po ZOO.
Na sliki se ne vidi, kako zelooooo nas je zeblo.

Prijazna vodička je b-jevce razveselila z novico, da
obisk ZOO začnemo s spoznavanjem živali v učilnici.

Pogovor o življenjskem krogu in nestrpno
pričakovanje, katero žival bomo spoznali v učilnici.

To so kosti nekega bližnjega sorodnika živali, ki smo
jo kmalu lahko bolje spoznali.

Po oblačilu, ki ga žival menja nekajkrat letno,
zdaj zagotovo že vsi prepoznate lastnika.
Tako je. To je kača.
Če smo čisto natančni, z nami je bil kraljevi
piton. Z imenom Rudi.
Bil je prijazen, nestrupen kačon, ki smo si ga
lahko dali okrog vratu in zraven izvedeli še
precej zanimivosti o njem.

Kaj mislite, kdo je bil bolj
pogumen, da si je upal kaj
takšnega?
Rudi ali učenci?

Ježek? Ne, tenrek.
Če ga imaš dolgo v rokah, zaznaš njegov poseben
vonj. Mi ga skoraj nismo zavohali, smo pa videli,
kako se polula. 

Mega jajce. Nojevo, seveda.

Ostanki emujevega jajca.

Grlica nam je zaupljivo sedla na roke. Čutili smo
njene tople nožice. Ptice imajo višjo telesno
temperaturo od naše.

Čas za malico. Mraz nas tokrat ne moti, saj je lakota
hujša od njega.

Je to mogoče gospod Ficko?
Kje pa je Pika Nogavička?

Saj ne verjamete, da bo glavo zakopal v pesek, kajne?

Noji ne letijo. Njihova peresa so drugačna od ptic,
ki letajo.

Morski lev nas je navdušil s svojimi cirkuškimi
spretnostmi.

Hop, skozi obroč!

Bravo, Kalle!

Slonica Ganga

Kenguru počiva na soncu.

Lev je poginil. Levinji je zdaj malo dolgčas. Za družbo je
dobila veliko igračo, ki spominja na leva.

Sloni imajo velike zobe. To je menda le pol zoba.

Sva spretna, kajne?

V hipu, ko smo prišli do prekrasnih žiraf, se je izpraznila baterija v fotoaparatu.
Za tolažbo, ker fotografij z nadaljevanja ogleda živali ni, si lahko preberete še
nekaj vtisov iz ZOO, ki so jih zapisali nekateri učenci iz 3. b in 3. c.

Kaj ti je bilo všeč v ZOO in zakaj?
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V živalskem vrtu mi je bilo všeč vse, ker obožujem živali.
V ZOO-ju mi je bil najbolj všeč nastop morskega leva, ker je lep, zanimiv, smešen in lušten ter ubogljiv.
Ameriški jež.
Všeč mi je bilo zato, ker sem užival.
Tiger, ker se mi je zdel lep. Žirafa, ker je bila dolga.
Všeč so mi bili šimpanzi, ker so hecni.
Piton Rudi, ker se ni pokakal, in polopice.
Ker sem videl leoparda in levinjo.
Grlica, ker imam rada ptice.
Všeč mi je bil tenrek, zato ker je luštkan in se zanimivo hrani.
Da sem lahko imel za vratom pitona Rudija, ki mi je bil všeč.
V živalskem vrtu mi je bila najbolj všeč slonica Ganga, ker je tako velika.
V živalskem vrtu mi je bil najbolj všeč morski lev, ki je skakal.
V živalskem vrtu mi je bilo najbolj všeč, ko smo bili notri in gledali kačo, tenreka in grlico, zato ker sem veliko
izvedel.
Da se je sošolcu polulal tenrek.
Ko smo bili v učilnici in spoznali nove živali.
Ko smo gledali duhce (polopice), ker so zelo glasni.
Ker imajo v živalskem vrtu polopice.
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo spoznali kačo Rudija, zato ker nisem vedela tako veliko.
Všeč mi je bilo, da smo gledali opice, ker so zelo zabavne.
Všeč mi je bilo vse, ker obožujem živali.

Kaj ti v ZOO ni bilo všeč in zakaj?

• Ker je počasi minevalo.
• Ko mi je tenrek pustil drekec v rokah in sem si moral potem z razkužilom umit roke.
• Ker v ZOO nimajo pingvinov, ker je zelo toplo.
Ostalih sedem, ki so pisali, kaj jim ni bilo všeč, omenja to, da nismo šli na igrala, saj so si to želeli oz. pričakovali.

