Beszámoló
a Pécsi Állatkert és Akvárium-terráriumban tett látogatásról
2022.05.23-án izgatottan gyülekeztünk az iskola előtti parkolóban, hiszen
elérkezett a várva várt osztálykirándulás ideje!
Már napokkal előtte beszéltük a kirándulásról, kiderült még sokan nem jártak az
Állatkertben, de voltak, akiket már többször is elvittek a szüleik.
Ráhangolódásként életvitel órán beszéltünk az állatkertek szerepéről, lakóiról, a
fajok védelméről, a távoli élőhelyekről. Csoportmunkában el kellett készíteniük a
saját, elképzet állatkertjüket, melyet be is kellett népesíteniük.
Szülők integetése közepette indultunk neki az egész napos élményszerzésnek.
Sajnos kiderült, volt akinek a buszos utazás is kihívást jelent! Különösen a
kacskaringós mecseki utak viseltek meg bennünket! A városra nyíló panorámát
azonban mindenki megcsodálta…
Az Állatkert előtt fegyelmezetten szálltunk le a buszról és indultunk neki a
kalandnak.
Az Állatkertben kaptunk egy vezetőt, aki előre kijelölt útvonalon vitt minket.
Nagyon sok érdekességet mondott el nekünk az állatokról! Láthattunk papagáj
etetést, megfigyelhettük a páviánok életét, a csoporton belüli hierarchiát, Jácint
vezérhím magabiztosságát, örülhettünk a leopárdok reggeli rutinjának,
barátkozásának. Almával etettük Bálintot és Ágnest, a két hatalmas vízilovat,
kecskéket simogattunk a kiállat simogatóban, megismertük Donka és Bonifác (a
két fóka) történetét. Nikoláj, a medve kicsit ideges lett a hangos csapattól, nem
produkálta magát.
Láttunk krokodilt, majd a terrárium sötétjében érdekes tengeri halakat
vizsgálhattunk. A legérdekesebbek a cápa, a medúzák, a teknősök és a ráják
voltak. Az anakonda otthonánál szájtátva álltunk…
Felsorolni is nehéz lenne, hány állatot láttunk!
Kissé megfáradva, de nagyon lelkesen értünk el a fagyishoz, ahol mindenki
lehűtötte magát és apró szuveníreket vásároltak a gyerekek.
A állatkerti séta után buszba ültünk és leutaztunk a tettyei romokhoz. Ez azonban
már senkit nem érdekelt, a gyerekek hangosan vették birtokba a tettyei hatalmas
játszótér izgalmas játékait.

Nagyon örültünk, hogy a kiránduláson az egész évfolyam együtt vett részt, így
talán még jobban összekovácsolódtunk.
Jól éreztük magunkat!
Köszönjük, hogy a Lázár Ervin Program keretén belül ingyenesen juthattunk
ehhez a maradandó élményhez!
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