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V sobotu 25. května jsme se vydali na putování za zvířátky. Vše začalo v 7:45 v hale vlakového
nádraží ve Žďáře nad Sázavou, kde jsme měli sraz. Rozloučili jsme se s rodiči a vydali se na
nástupiště, kam o půl osmé přijel rychlík, který nás za dvě hodiny přepravil do víru hlavního
města Prahy, kde na nás čekala prohlídka ZOO. Cesta nám moc rychle neutíkala, ale zahráli
jsme si jednu hru a měli hlavolamy. Po příjezdu do Prahy jsme se metrem a autobusem dostali
na Tróju, kde na nás čekala zvířátka. Přes pavilon opic jsme se dostali k ledním medvědům.
Venku byl sice jenom jeden, za to ale pořád plaval tam a zpátky k nám. Vyšli jsme až nahoru k
lanovce, kde jsme se podívali na pražské panorama a sešli vyhlídkovou trasou zase zpět ke
vchodu, kde jsme si v restauraci dali oběd. Posilnění jsme se vydali k tučňákům a tuleňům, kde
nás chytil déšť. Ale my jsme nasadili pláštěnky a pokračovali v naší výpravě. Přes voliéry
různého druhu ptactva jsme se dostali do dětské ZOO, kde byla spousta prolézaček a bludiště
ukryté v keřích. Tam jsme si to moc užili a přestalo nám i pršet. U želv jsme se zastavili u
automatu, který rozměňoval peníze a u dalšího automatu, který vydával zlaté mince s obrázky
zvířátek. Těch jsme si domů přivezli velkou spoustu. U goril se nám ukázal i nejmenší člen
rodiny, viděli jsme slona, který se snažil otevřít dveře, a žirafy, které utíkaly před deštěm. Právě
u nich začalo pršet ještě více než předtím, tak jsme znovu nasadili pláštěnky a utíkali se
schovat. Dali jsme si teplý čaj a mezitím se opět ukázalo sluníčko. Poslední zastávkou v ZOO
byl obchod se suvenýry, kde jsme si koupili plyšová nebo gumová zvířátka a nezapomněli jsme
ani na rodiče a sourozence. Pak už nás čekala jenom cesta domů, opět autobusem a metrem
na vlak. I přes ne moc hezké počasí jsme si výlet moc užili.
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