Návštěva Bartošovic
Ve středu jsme jeli autobusem do záchranné stanice v Bartošovicích.
Přivítal nás pán, který nám řekl základní informace o záchranné stanici a promítal obrázky
ptáků a jejich hnízd. Potom jsme šli do jiné budovy, kde nás očekávala jiná paní. Povídala nám
o dalších zvířatech, o která se starají. Některé z nich nám ukázala. Nejvíce se mi líbily veverky
a vydra.
V obchodě jsem si proto koupila záložku s vydrou, která se mi moc líbila. Doma jsem si ji hned
založila do své rozečtené knížky.
Dne 16. 9. 2020 napsala Lucie ze 4. třídy.

Výlet do Bartošovic
Na středu 9. 9. 2020 jsem se moc těšil. Paní učitelka nám řekla, že pojedeme na výlet
do záchranné stanice v Bartošovicích.
Ráno, když jsem přišel do třídy, tak jsme si povídali o tom, co všechno v Bartošovicích uvidíme.
V osm hodin přijel autobus a spolu s 3. třídou jsme vyjeli.
Když jsme přijeli do Bartošovic, tak tam na nás čekal pán, který nás zavedl do budovy a rozdělil
na dvě skupiny. Naše skupina šla do menší budovy a tam nám ukazoval, jak poznáme, že je
uvařené vajíčko, video o ještěrkách, jak se perou, a spoustu zachráněných, ale i
nezachráněných zvířátek.
Potom jsme měli přestávku na svačinu. Po ní jsme šli do velké budovy a tam nás provedla jiná
paní. Povídala nám o lesních zvířatech a ukázala nám živé ryby. Pak jsme šli ven a tam byla
zvířata, která ve stanici zachránili. Bylo tam asi osm sov, jedna veverka, jedna vydra, kterou
naše paní průvodkyně krmila kuřaty. Dále tam byli čápi a orli. Na konci jsme si mohli koupit
nějakou hračku nebo sladkost.
Pak jsme nasedli do autobusu a jeli zpátky do Březové.
Výlet se mi moc líbil, protože mám rád zvířata.
Dne 16. 9. 2020 napsal Lukáš S. ze 4. třídy.

