
4.  Když se u nás každé zvířátko rozpo-
vídá, to je teprve veselo. Nejde slyšet 
vlastního slova.

Vaším posledním úkolem bude 
napodobit zvuky těch zvířat, 

která jsou na obrázcích. 

ZÁCHRÁNNÁ STANICE 
V BARTOŠOVICÍCH

Záchranná stanice je pobočným spolkem zá-
kladní organizace Českého svazu ochránců 
přírody Nový Jičín. Provozuje záchrannou 
stanici pro volně žijící živočichy a mimo jiné 
se také intenzivně zabývá ekologickou výcho-
vou. Od května 2014 bylo v areálu záchranné 
stanice zprovozněno interaktivní návštěv-
nické středisko – Dům přírody Poodří.  

OTEVÍRACÍ DOBA
duben – říjen: so–ne, svátky     900–1700

červenec – srpen: denně                   900–1700

Komentované prohlídky Expozice živých zví-
řat začínají vždy v celou hodinu.

VSTUPNÉ
dospělý:  50 Kč  dítě:  30 Kč
rodinné:  150 Kč

A je to, milé děti!

Jste moc hodné,  
že jste nás přišly na-
vštívit. Byly jste moc 
šikovné. Zde od nás 
získáváte další pěkné 
razítko do Vandrbuchu.

Mějte se krásně a pozdra-
vujte zvířátka.

 Tak ahoj váš

 Kulíšek a Vydroušek

Projekt „Pohádková Odra“ je spolufinancován z Fon-
du mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia 
v rámci INTERREG V-A Česká republika-Polsko.
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Pomocníček
KULÍŠEK A VYDROUŠEK

Záchranná stanice v Bartošovicích

Jméno:

www.csopnj.cz            www.moravskekravarsko.cz
www.facebook.com/pohadkovepoodri
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2.  Až si to uvnitř všechno prohlédnete, 
můžete se přesunout ven, kde vás čeká 
hodně zábavy. Projděte si bylinkové za-
hrádky nebo si vyzkoušejte, jaké to je 
být v čapím hnízdě.  

Čápovi na obrázku něco chybí, 
přijdete na to, co to je? Dokreslete 

mu chybějící část.

1.  Všude kolem Bartošovic je spousta 
rybníků. I zde v jedné naší místnosti to 
vypadá jako pod vodní hladinou.

Podívejte se na vlnky, které se tvoří 
na hladině rybníka. Dokreslete je 

až do konce řádků.

3. Já jsem dostal své jméno po jedné 
malé sovičce. Je to vlastně nejmenší so-
vička v Evropě. Můžete si ji u nás pro-
hlédnout, taky ji tady máme. Je to moje 
velmi dobrá kamarádka.

Dokreslete druhou polovinu sovičky.

Ahoj děti!

Jmenuji se Kulíšek a spo-
lu s mým malým kama-
rádem Vydrouškem ži-
jeme tady v záchranné 
stanici, kde pomáháme 

léčit nemocná zvířátka.

Budeme vás provázet tím-
to místem, kde na vás čeká 

hodně úkolů. Jste připraveny je vyře-
šit? 

Ale nebojte se, rádi vám s nimi pomů-
žeme.
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