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V pátek 17. dubna 2015 proběhl  na prvním stupni ZŠ Den domácích mazlíčků. Děti  si  mohly přinést  
do školy  v  přepravkách  nebo  klecích  svá  drobná  domácí  zvířátka.  Samozřejmě  s  vědomím  a  se 
souhlasem rodičů, a po pečlivém zvážení, zda zvířátko bude schopné přečkat dopoledne ve škole.

Přípravy
Učebnu výtvarné výchovy přizpůsobily paní učitelky tak, aby v ní mohla vzniknout výstava mazlíčků.

Výstava
Děti přinesly do školy přibližně čtyřicet zvířátek. Na výstavě bylo možné shlédnout králíky, křečky, morčata, 
andulky, kanárka, rybičky, šneky, želvy a další. 

Popisky
Zvířátka mohly děti nosit do školy již od 6:45 hodin. Každé dítě mělo možnost o svém zvířeti vypracovat 
krátký referát a tento vystavit před přepravku či klec.

Hojnost návštěvníků
Na výstavě domácích mazlíčků se vystřídalo celkem 6 tříd z I. stupně ZŠ, přizvána dále byla čtyři oddělení 
mateřské školy. Jednotlivé třídy přicházely dle předem stanoveného rozpisu.

Prvňáčci

Druháci

Třeťáci

Čtvrťáci

Mateřská škola
Výstavu zvířátek navštívily také „Lišky, Sovy, Zajíci a Veverky“ z mateřské školy.

Beseda se zvěrolékařem
Po celou dobu trvání výstavy domácích mazlíčků byl ve škole přítomen zvěrolékař MVDr. Petr Vymazal 
z Vyškova, který zodpovídal dětem připravené dotazy ohledně jejich mazlíčků, péče o ně a vhodnosti 
pořizování. Děti vymyslely mnoho vtipných a záludných otázek všeho druhu. 

Operoval jste někdy mouchu? / Kolik lidí musí nadzvednout slona? / Kolik zvířat jste operoval za dobu své  
praxe? / Pozná pes svého sourozence z jednoho vrhu po letech? / Je pravda, že psi vidí černobíle? /  
Vydávají žirafy zvuky? / Chtěl jste se stát zvěrolékařem už jako malý kluk? / Když kočka škrábe na dveře,  
píše něco – ve své řeči? ...

Míca s Mazlíkem
Jelikož pan doktor celé dopoledne ochotně odpovídal dětem na všetečné otázky,  předváděl svého pejska, 
prohlížel zvířátka, a to vše bez jakékoli náhrady jeho ordinačního času, rozhodli jsme se mu na oplátku 
přinést krmivo pro kočky a pejsky do jeho veterinární ordinace. Z kartonových krabic vyrobily paní učitelky 
a děti dva velké modely kočky a psa, které sloužily jako úložiště krmiva. Tyto mu společně předaly jako 
„nalezence“, o které je potřeba se postarat.

Den domácích mazlíčků se uskutečnil jako součást projektu „Máme rádi zvířata“, který vznikl v naší škole  
v  rámci  dubna,  našeho  měsíce  zvířat,  mláďátek  a  domácích  mazlíčků.  Součástí  projektu  byl  také  
výchovný program na téma Pes, spojený s krátkou canisterapií z Piafy. Mezi další doprovodné aktivity  
projektu jsme dále zařadili výtvarné aktivity dětí, návštěvy hospodářských zvířat, ukázky fotografií zvířat  
a další.
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