OBISK ŽIVALSKEGA VRTA
V četrtek, 29. 9. 2016, smo šli učenci 7. razredov v ljubljanski živalski vrt. Zbrali smo
se ob 7.30 v jedilnici, kjer smo pojedli malico. Z vsakim razredom je bil njegov
razrednik. Z učenci 7. B je šla učiteljica angleščine, Gordana Markovič. Nato smo šli
v garderobo, kjer smo se preoblekli, šli na avtobus in se odpeljali v živalski vrt.
Ko smo prispeli, smo dobili zemljevide živalskega vrta. Opazila sem, da so tam živali
zadovoljne in da lepo skrbijo zanje.
Posebej so nam predstavili dve živali. Ptico, ki se imenuje turška grlica in kačo vrste
rdeči ameriški gož. O turški grlici smo izvedeli, da ima zelo dobro prebavo, saj opravi
potrebo na vsakih 10 minut. Je srednje velik predstavnik golobov, občutno manjša od
grivarja in vitkejša od skalnega goloba, večja pa od sorodne divje grlice. V dolžino
meri od 30 do 33 cm, preko peruti pa od 47 do 55 cm. Skoraj po vsem telesu je
rjavkasto sive do rožnato sive barve, rahlo temnejša zgoraj kot spodaj. Repna peresa
so rjavkasto siva zgoraj, spodaj pa temno siva z belo konico, razen zunanjih, ki imajo
belkasto konico tudi zgoraj. Ima kratke rdeče noge in črn kljun. Rdeča je tudi
roženica, a je oko videti črno, saj je zenica velika in je samo od blizu videti ozko
rdečo obrobo. Oko obkroža ozek pas gole kože, ki je lahko bele ali rumene barve.
O rdečem ameriškem gožu smo izvedeli, da se predvsem prehranjuje z glodavci
(mišmi in podganami). Dobro plezajo, zato včasih pojedo tudi kakšnega ptiča ali
netopirja. Na goliče (novorojene miši ali podgane) je v naravi včasih dokaj težko
naleteti, zato mladiči ameriškega goža najpogosteje jedo kuščarje in manjše ptiče kot
svoje prve obroke. Pokrit je z rdečimi, rjavimi in črnimi luskami; izvedeli smo, da so
luske iz enakega materiala kot so naši nohti in lasje.
V živalskem vrtu mi je bila še posebej všeč žival z imenom mačji panda. Mačji
oziroma rdeči panda je rastlinojedi sesalec, ki se v glavnem prehranjuje z
bambusovimi vršički. Kljub imenu ni soroden orjaškemu pandi, saj ne sodi med
medvede, temveč v ločeno družino, kjer je edini še živeči predstavnik. Razširjen je na
obronkih Himalaje, najti jih je mogoče v Indiji, Nepalu, Butanu in na Kitajskem. Ima
rjavo rdečo dlako, vitke noge in dolg, košat rep. Je nočna žival.
V živalskem vrtu mi je bilo zelo všeč, saj imam rada živali.

Zala Potočnik, 7. B, izbirni predmet šolsko novinarstvo

Obisk živalskega vrta
V četrtek, 29. septembra, smo se po vodstvom različnih učiteljev sedmošolci
odpravili na ogled in predstavitev živalskega vrta Ljubljana.
Z organiziranim šolskim prevozom smo se ob 8.30 odpravili v ZOO Ljubljana. Ob
prihodu smo se razdelili v 5 skupin. Različne skupine so vodili učitelji in učiteljice. 7. c
je vodila učiteljica Dragica Rigler. Najprej smo obiskali race in goske nato surikate,
opice, medvede in volkove. Ob 11. uri smo obiskali še kalifornijskega morskega leva
med hranjenjem in izvajanjem trikov. Ta del ogleda je bil za večino najzanimivejši, saj
je Kalle (morski lev) izvajal različne trike, kot so skok čez obroč, potapljanje, igranje z
žogo ter še in še. Nato nas je skozi Zoo Ljubljana popeljal še zoolog Janko, ki nam je
odgovoril na vsako vprašanje o živalih. Skupaj smo se sprehodili med živalmi in
obiskali še alpake, noje, srnjad in ptice ter žirafe in mlado zebro. Po končanem
ogledu smo se odpravili v učilnico, kjer smo podrobno spoznali ameriškega goža
(Elaphe gutta), ki smo se ga lahko tudi dotaknili in si ga dali celo za vrat. O njem smo
izvedeli, da se prehranjuje z glodavci, torej mišmi, podganami idr., mladiči pa s
kuščarji in manjšimi pticami. Nato smo spoznali turško grlico (Streptopelia decaocto).
Je srednje velik ptič, ki se prehranjuje s semeni. Samica izvali dve beli jajci, nato pa
se s samcem izmenjavata za valjenje. Jajca grejeta s svojo valilno plešo.
Po končani »uri« smo rešili učni list in obiskali mini zoo, s prašički, kozami in ovcami.
V šolo smo se odpravili ob 12.45.

Živa Rožej, 7. C, izbirni predmet šolsko novinarstvo

