
 

 

 

Sedmáci si s velkým nadšením vyzkoušeli práci ošetřovatelů 

zvířat – 4. 4. 2022 

 

 

 

V rámci akce „Projektový den mimo školu“ jsem s žáky VII. třídy navštívila 

v pondělí 4. dubna venkovní chov domácích zvířat v přírodovědné stanici Domu 

dětí a mládeže v Horažďovicích. Seznámili se se základními druhy zvířat, které 

jsme si pro lepší orientaci rozdělili do čtyř skupin: peří, chlupy, štětiny a vlna.  

Po teoretické části, kde nám odborná provozní ošetřovatelka poskytla 

informace o zajímavostech chovu jednotlivých druhů zvířat ve zdejší 

přírodovědné stanici, jsem žáky rozdělila do skupinek. Ve druhé části výukového 

programu je čekala práce spojená se zajištěním spokojenosti zvířat ve výbězích a 

kotcích. Krmili je dle pokynů ošetřovatelky, doplňovali vodu, uklízeli trus. 

Třetí část projektové výuky byla teoretická a spočívala ve zhodnocení 

získaných znalostí a dovedností formou pracovního listu. 

A jak netradiční, převážně praktickou, výuku v terénu hodnotí sami žáci? 

„Nejvíce se mi líbila péče o zvířata a prohlídka celého areálu. Zaujala mne jalovice 

typu watusi (vahumský skot původem z Afriky) s ohromnými rohy. Když jsme 

pečovali o králíky a morčata, dostali jsme na pomoc paní instruktorku, která byla 

moc šikovná a milá,“ popisuje své zážitky Julie. 

„Výuka se mi moc líbila. Zvířata byla moc roztomilá. Starat se o tolik zvířat každý 

den bych nezvládla, ale na tu chvíli jsem si to hodně užila. Mrzí mě, že jsme tam 

nebyli déle, ale i tak mě to opravdu bavilo,“ dodává Karolína. 

„Den v Horažďovicích se mi líbil. Rád bych si to zopakoval. Viděli jsme prase, 

drůbež, králíky, ovce, poníky, watusi. Následně jsme pracovali – krmili jsme 

zvířata a čistili jejich výběhy od koblížků. Z domova mám zkušenost. Výuka se mi 

moc líbila,“ nešetří chválou Vít. 



„Já jsem si to velice užila. Kdyby to šlo, jela bych tam ještě jednou. Doufám, že 

pojedeme i v osmé třídě. Nevěděla jsem, že je mnoho druhů ovcí, králíků a 

drůbeže. Vše mě bavilo,“ doplňuje Vendula. 

„Já jsem byla ve skupině, kde jsme krmili ovce. Dávali jsme jim řepu a seno, 

nakonec jsme si mohli vyzkoušet i kydat hnůj. Tato akce by se měla opakovat. 

Mám z ní hodně zkušeností,“ uzavírá hodnocení Natálie. 

Ing. Bc. Marie Hrdinová - třídní učitelka VII. třídy 

 

 

 


