
EXKURZIA v ZOO Nyíregyháza Maďarsko- Pestrofarebný svet 

zvierat 
Zoologická záhrada sídli vnútri prirodzeného, takmer nedotknutého dubového lesa. Na ploche 30 

hektárov vítajú prichádzajúcich záujemcov rôzne svetadiely, kde je možné spoznať život zvierat 

mnohých kútov Zeme. Pestrofarebný svet zvierat je tu zastúpený 500 druhmi a viac ako 5000 

jedincami, spomedzi ktorých sa tu stretneme s takými raritami, akou je tiger biely, slon africký, 

varan komodský, nosorožec indický, ľadový medveď, žralok tigrí a gorila. V piatok 21.9.2018 sa 

40 žiakov našej školy plus 3 učitelia (členov klubu Amavet 957) zúčastnilo prírodovednej exkurzie 

v ZOO Nyíregyháza. A tu je reportáž účastníkov :-): 
 

,, Jó napot kivánok !'' Takto zneli slová nášho pána učiteľa triedneho, ktoré nás 
pripravili na deň plný nových a nezabudnuteľných zážitkov. Aj napriek tomu, že ani 
jedna z nás nepatrí medzi ranné vtáčatá odchod autobusu sme stihli ešte v značnom 
predstihu. Pán šofér bol sympatický človek, a preto nám cesta s ním zbehla rýchlo a 
bez problémov. Svoju tour po zoo sme začali v oceanáriu, kde sme videli kŕmenie 
žralokov. Aj napriek ich miernej ignorácii jedla na palici, ktoré mali rovno pred nosom 
sa nám tento zážitok vryl do pamäti. Keď už sme pri zážitkoch, ktoré sa nám vryli do 
pamäti určite nesmieme zabudnúť na tuleniu šou. Táto atrakcia je medzi divákmi 
najobľúbenejšia a najzaujímavejšia, s čím musíme len súhlasiť. Naša tour 
pokračovala v objavovaní rôznych kontinentov. Začali sme Áziou, z ktorej sme sa 
presunuli do Afriky, v ktorej nás najviac zaujali žirafy, gorily, biely tiger, rôzne druhy 
opíc a slony africké, ktoré sa od tých ázijských líšili najmä veľkosťou uší. V Európe 
sme sa opäť cítili ako doma pri pohľade na turov domácich, ovce, kozy či ošípané. 
Krásu našej domoviny nám však pripomenuli aj lesné zvieratá ako napríklad jelene, 
muflóny či orly. Z Ameriky sme si odniesli nezabudnuteľný pohľad na jaguárov, ktorí 
si vychutnávali poobedňajší spánok rovno nad našimi hlavami. Vlk arktický za nimi 
vôbec nezaostával, keďže svojou krásou nám vybil dych. Čerešničkou na torte boli 
polárne oblasti. Každému prajeme vidieť naživo bieleho medveďa, soby ako z 
rozprávky o Rudolfovi, tučniaky a tulene. S úsmevom na tvári môžeme skonštatovať, 
že tých 12 km, 1 643 spálených kcal a 16 464 krokov naozaj stálo za to. Dokonca 
nás nezastavilo ani auto, ktoré zablokovalo cestu nášmu autobusu. Šikovní sextania 
ho s ľahkosťou odsunuli. Chceli by sme sa poďakovať pani učiteľke Feretovej za 
umožnenie navštíviť túto zoo a srdečne pozdraviť naše prenasledovateľky sliepky.  
Autorky sú členmi klubu Amavet 957 na našej škole 
 
PS: Za finančnú podporu tejto akcie (1120 €) ďakujeme dotácii z Ministerstva ŠVVaŠ 
SR.  
 


