
Děti psaly pohlednice z pražské ZOO 

Žáci 4. A, ZŠ a MŠ Chodov, kteří vyhráli v 1. ročníku soutěže Rozsviťme Českou republiku návštěvu 

pražské zoologické zahrady, poslali Nadačnímu fondu IMPULS z povedeného výletu pohlednice. 

Děkujeme! 

 
 

Ahoj IMPULSe, posílám slíbený pohled ze ZOO Praha. Moc děkujeme za skvělé volňásky ☺. Máme se 

tu skvěle, až na to, že prší . Ale jinak je to tu dech beroucí a úžasné. Program byl také super. Moc 

děkujeme. ☺ 

Milý IMPULSe, moc se mi to v ZOO líbilo, a tak ti moc děkuji za to, že jsme sem mohli jít. 

Drahý IMPULSe. V ZOO si to moc užíváme. Mně se líbil program a všechna zvířátka, která jsme viděli. 

Věřím, že i mým spolužákům se to líbilo. Děkujeme! 

Viděla jsem netopýry, což je moje oblíbené zvíře. Asi to nebyli netopýři, ale bylo to alespoň podobné. 

Jinak jsem smutná, že pršelo. Jinak bylo všechno fajn.  

 

Tady v ZOO je to super. Viděli jsme spoustu zvířat, např. slony, hady, pavouky, tučňáky, lachtany, 

gazely, medvědy, žirafy atd. Moc díky. 

Dobrý den, děkuji vám, že jsem se mohla podívat do pražské ZOO. I když pršelo, tak jsem si to moc 

užila a viděla spoustu zvířat (nejvíce se mi líbil vlk). 

Díky, bylo to super, lepší tenhle den být nemohl (akorát nemuselo pršet). ☺ 
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Byl to super zážitek. Poprvé v životě jsem viděl pandu červenou. Papoušci byli taky moc dobří. 

Děkujeme. ☺ 

Díky za tenhle výlet. Byl vážně super. Sice pršelo, ale to je jen detail. Teď je jenom oběd, ale po obědě 

půjdeme na moje nejoblíbenější zvíře – gepardy. 

Moc se mi to líbilo. Hlavně ten slon, který měl 2 hvězdy na zadku. 

Milý nadační fonde, jsem moc ráda, že jsme se mohli připojit do vaší soutěže a vyhráli tak dobrou 

výhru, protože to tu bylo prostě super (i když pršelo). Mohli jsme si pohladit hada, chodit mezi 

papoušky a netopýry, dokonce jsme viděli opičí honičku, atd. Děkuji. 

Dobrý den, děkuji vám za výlet do ZOO. I přes déšť se nám to moc líbilo. Nejlepší zážitek bylo hlazení 

hada. S pozdravem …. 

 

 

 

Lepší to nemohlo být (až na déšť). 

Děkujeme moc, že jsme v ZOO a moc se mi tu vše líbí. Ale ze všeho nejvíc se mi líbili pavouci a 

lachtani. 

Užil jsem si to tu. Bylo tu hodně zvířat, ale škoda, že pršelo. Děkuji. 

I když pršelo, moc jsem si užil program. Děkuji. ☺ 

Milý IMPULSe, moc se mi líbila ZOO, tak moc děkuji, že jsme sem mohli jít. 

Milá ZOO, moc jsme si to užili - i jsme se něco naučili. A vůbec nevadilo, že pršelo. 

Dobrý den, chtěla bych vám poděkovat za krásný výlet do pražské ZOO. Výlet se mi moc líbil, a i když 

pršelo, viděli jsme spoustu krásných zvířat. 

Mohlo to být lepší, kdyby nepršelo, ale i tak jsem si to užil. Děkuji za tento výlet. 

Milý IMPULSe, moc ti děkuji za krásný výlet v ZOO. Bohužel pršelo, ale i tak to bylo krásné. Viděli jsme 

spoustu zvířat + paní učitelka bylo moc hodná a dovolila nám i si zakoupit nějaký suvenýr. 

S pozdravem… 
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