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PSY NASZYCH
DZIENNIKARZY
(I NIE TYLKO)

Redaktorom i opiekunom naszej
gazetki szkolnej nie jest obojętny
los czworonogów. Oprócz kotów,
członkami naszych rodzin są także
psy, i to zarówno rasowe, jak i te
wielorasowe. Część z nas może
nazwać się "psiarzami".
Przedstawiamy Wam naszych
czworonożnych przyjaciół
i zachęcamy do adopcji zwierząt
ze schronisk.

Alaska - najlepszą opiekunką!

Kto szybszy?

Spacery dla Alaski to nuda, którą
trzeba przeżyć, żeby doczekać się
zabawy z piłką. Za piłką może
ganiać do upadłego (w dosłownym
tego słowa znaczeniu). Psi
behawiorysta powiedział nam, że
bordery trzeba uczyć odpoczynku.
Tylko jak? Z tym nadal mamy
problem, ale wciąż próbujemy.
Alaska to pies bardzo gościnny.
Kiedy uda nam się (raczej rzadko!)
zmęczyć ją bardziej niż ona nas, to
wystarczy, że pojawi się w naszym
obejściu ktoś obcy, ona już jest
gotowa do zabawy. Przynosi mu
swoje zabawki i nie odstępuje na
krok, póki nie uzyska
zainteresowania. Doskonałym
towarzystwem są dla niej dzieci.
Pewnie dlatego, że tak jak ona,
mają niespożytą energię i wciąż są
gotowe do figli i harców. Bardzo
lubi też pieszczoty. Z upodobaniem
wskakuje na kolana (a waży 20kg!)
i może się tulić i łasić bez
ograniczeń czasowych. Jest
łagodnym i kochanym psiakiem,
z którym nie sposób się nudzić.

Natalia opiekuje się Fibi.
Fibi to 5-letni maltańczyk
"miniaturka" (jak na swoją rasę jest
bardzo duża!). Waży ok. 5 kg i ma
plamki na grzbiecie. Uwielbia spać,
dlatego większość zdjęć jest
zrobiona na łóżku, w okolicy
poduszek. 

Fibunia ma również kilka dziwnych
nawyków, np. kiedy jest głodna,
popycha nosem miskę, aby ktoś to
usłyszał i dał jej karmę. Nigdy nie
je na podłodze - chwyta swoją
miskę w zęby i zasiada do posiłku
na dywanie. Chociaż potrafi sama
wskoczyć na kanapę, zawsze,
w swoim psim języku, prosi nas
o pomoc. Mój piesek umie
podawać łapę, przybijać piątkę,
leżeć i siedzieć na zawołanie,
kręcić się wokół własnej osi,
skakać na tylnych łapach oraz
poprawiać nam humor!

Jestem gotowa do snu, a ty?

No wreszcie można pospać!

Podopiecznym Justyny jest
Mikruś.

W Nowodworze koło Lubartowa
jest schronisko dla psów.
18 stycznia 2020 roku odwiedziłam
to schronisko wraz z rodziną,
ponieważ w każdą sobotę rano
zwykle o 9.00 można pomagać
w wyprowadzaniu piesków na
spacer.

Okazało się, że właścicielami
pieska są także dyrektor naszej
szkoły pan Marian Bober z żoną
Anettą. I właśnie od nich
zaczniemy prezentację naszych
czworonogów.
Nasz pies to suczka rasy border
colie. Ma 4 lata, wabi się Alaska.
Jest u nas dopiero od roku, więc
wciąż się poznajemy i uczymy
siebie. Nie wiem, czego ona przez
ten czas nauczyła się o nas, ale my
o niej tego, że najważniejszy jest
dla niej ruch! I to ruch
w nieograniczonych ilościach!
Mam nadzieję, że ona w niedługim
czasie zrozumie, że tak jak jej
zabawa, tak nam potrzebny jest
odpoczynek. Póki co, wydaje się
nie zauważać tej naszej potrzeby.
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Od razu przypadł nam do serca
piesek biały, kudłaty, o ciemnej
głowie, z pięknym, puszystym
ogonem. Postanowiliśmy go
adoptować i zabrać do domu. Od
tego dnia jest z nami.
Mikruś to potulny piesek, bardzo
uległy wobec człowieka. Kładzie
się na ziemi i czeka na głaski. Na
spacerach jest bardzo ciekawski
i nakręcony chęcią poznawania
świata. Lubi, jak się go głaszcze,
bardzo lubi wtulać się w człowieka.
Mikruś jest wspaniałym
przyjacielem i towarzyszem.
Zachęcam do odwiedzenia
Schroniska w Nowodworze i jeżeli
nie zdecydujecie się na
zaadoptowanie pieska, to
chociażby weźcie udział
w wolontariacie, jakim jest pomoc
w wyprowadzaniu psów na spacer.
A kto wie, może i Wy spotkacie
tam swojego przyjaciela?

Zabawa w liściach jest super!

No w końcu spacerek!

Milena i pani Agata opiekują się
Freudem.

Nasz pies jest rasy golden retriever
i wabi się Freud. Rasa ta jest
wyjątkowo młoda (koniec XIX
wieku), a jej przeznaczenie to
polowania. Również i on uwielbia
polować, ale na… buty. Zbiera też
doniczki plastikowe, rolki po
papierze oraz gryzie patyki -
stanowi konkurencję dla
niejednego bobra! Freud miał
przodków (pradziadków)
championów z Sycylii, ale
doskonale rozumie język polski ,
szczególnie reaguje na słowa:
jajko, szynka, ser, kiełbasa,
mięso… Zje wszystko, co nadaje
się do spożycia, ale nigdy niczego
nie zniszczył w domu.

Skąd takie imię? Zygmunt Freud to
znany austriacki lekarz i twórca
psychoanalizy. I właśnie nasz pies
pełni w domu rolę psychoanalityka:
wysłucha, pocieszy i … poliże
Mieszka z nami sześć lat, ale
ciągle pozostaje dla nas małym
„Frojdzisławem”. Jest czystym
psem, lecz uwielbia błoto i kałuże.
Zagadką jest, że golden, który
tapla się wiele godzin w błocie,
szlamie, piasku czy innym czarnym
mazidle, po wyschnięciu jest...
lśniąco czysty.

Psy tej rasy są energiczne,
wytrzymałe, aktywne i towarzyskie.
Potrzebują bliskiego kontaktu
z człowiekiem. Często są szkolone
na przewodników osób
niepełnosprawnych, a z uwagi na
doskonały węch - jako psy
ratownicze oraz policyjne
(wyszukiwanie narkotyków). Są na
IV miejscu w rankingu inteligencji
wszystkich ras psów.
Freud jest członkiem naszej
rodziny i wszyscy go kochamy!

W lewo czy w prawo? Co tu
wybrać?

Mam piękne ząbki! A jakie ostre!

Zaraz wyskoczę!

Blacky to podopieczny pani Ewy.
W moim domu przebywa od 14 lat.
Jest to prawie 30-kilogramowy
mieszaniec, którego matką była
wilczurka. Jego imię, jak widać,
związane jest z barwą
umaszczenia. Jedyne jaśniejsze
punkty sierści ma w okolicach
pyska i na "krawatce".
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NAJLEPSZY PREZENT NA ŚWIECIE

Kiedy moja mama miała 10 lat, bardzo pragnęła mieć pieska. Razem ze
swoim rodzeństwem długo prosili rodziców, aby pozwolili im na
zwierzaka, ale moi dziadkowie byli nieugięci. Mama ze swoimi braćmi
wpadli na pewien pomysł!
U znajomych pojawiły się małe szczeniaczki, a ponieważ zbliżały się
imieniny mojego dziadka Jasia, mama poprosiła, aby - zamiast kwiatka -
przynieśli mu w prezencie pieska. Znajomi wyrazili zgodę, a mama
z braćmi wybrali jedno ze szczeniąt.
Nastał dzień imienin. Wieczorem zadzwonił dzwonek do drzwi. Mama
z rodzeństwem schowali się w swoich pokojach, więc musiał je otworzyć
dziadek. Był bardzo zaskoczony, że z ozdobnej folii wystawała głowa
małego szczeniaczka. I zgadnijcie, co się stało? Dziadek Jaś
powiedział: No ładnie, ładnie. Prezentów się przecież nie oddaje. Wziął
go na ręce i zawołał swoje dzieci z pokoju, w którym stały ukryte za
drzwiami. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że będzie nazywał się Puszek,
ponieważ był małą, białą i puszystą kuleczką. Niestety, nie ma go już
wśród nas, a mamie pozostały niesamowite wspomnienia. Puszek był
kundelkiem, ale niesamowicie mądrym. Rozumiał wszystkie polecenia
i bardzo ładnie je wykonywał. Potrafił też mamę pocieszyć, gdy dopadł ją
smutek. Kładł wtedy swoją głowę na jej kolanach i domagał się głaskania.
To był wyjątkowy pies…

Rafał

Blacky to stróż domu. Swoim dość
niskim "głosem" oznajmia
pojawienie się ludzi bądź też
innych stworzeń. Lubi być
w centrum uwagi i chyba dlatego
nie przepada za innymi
zwierzętami. Kilkukrotnie miał
bliskie spotkanie z jeżem, którego
przenosił… w pysku, nie robiąc
sobie szkody podczas tego
"transportu". Do jego niechlubnych
zachowań należy "zabawa"
z kogutem, któremu po bliskim
kontakcie zostało jedno pióro
w ogonie (kogut przeżył!). Niestety
nie toleruje też na swoim
terytorium kotów, które przegania.

Chociaż jest odważny i pokazuje,
jak broni swojego terytorium, to
jednak pokonuje go zwykła burza.
Wystarczy kilka dalekich
grzmotów, a Blekuś usiłuje dostać
się do domu… przez okno.
Blacky uwielbia drapanie za
uszami i po brzuchu, dlatego
często kładzie się na grzbiet przed
idącym i oczekuje pieszczoty.
Jest psem pilnującym się domu,
ale dwa razy udało mu się uciec
z podwórza i wrócić ubłoconym .
Mimo tych jego niefortunnych
i czasami nagannych zachowań
traktujemy go jak członka rodziny.

A może tak na spacerek?

Może w końcu doczekam się
małego drapanka?

Puszek - piesek mamy Rafała

JAKIE RASY PSÓW MAJĄ CELEBRYCI?
Katarzyna Dowbor (dziennikarka) - Jack Russell terier (Benio)
Julia Wieniawa (aktorka) - maltańczyk (Gustaw)
Dawid Kwiatkowski (piosenkarz) - buldog francuski (Weedy)
Małgorzata Rozenek-Majdan (prezenterka programów telewizyjnych)
- buldog angielski i buldog francuski (George, Sisi i Lili)
Lady Gaga (piosenkarka) - buldog francuski (Asia, Koji, Gustavo)

Źródło: https://plejada.pl/zdjecia-gwiazd/ulubione-rasy-psow-gwiazd-
zobacz-galerie/jr4zgrn#slajd-28
Oprac. Natalia Rysiowska

https://plejada.pl/zdjecia-gwiazd/ulubione-rasy-psow-gwiazd-zobacz-galerie/jr4zgrn#slajd-28
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SCHRONISKO W NOWODWORZE 
- JAK JE WESPRZEĆ?

W Nowodworze jest schronisko dla bezdomnych
zwierząt, więc serdecznie zachęcamy do adopcji.
Jeśli jednak nie możemy mieć pupila, istnieje kilka
możliwości wsparcia miejsc tego typu.

Praca jako wolontariusz
Zadaniem takiej osoby jest wyprowadzanie psów,
zabawa z nimi, karmienie lub sprzątanie boksów.
Nawet jeśli wymaga to trochę czasu czy energii,
radość tych wspaniałych zwierzaków wszystko Wam
wynagrodzi.

Wsparcie finansowe
Schronisko zamieszkują zwierzęta, które muszą mieć
spełniane swoje podstawowe potrzeby, dlatego
karma, koc, smycz lub miska są tu bardzo potrzebne.

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz
schroniska

W naszej szkole, raz na jakiś czas, również odbywają
się takie akcje. Polega to na tym, że w zamian za
niezbędne produkty dostajesz naklejkę oraz
5 punktów wliczanych do oceny z zachowania.

Udostępnienie informacji o schronisku
Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, gdzie znajduje
się schronisko, więc go nie wspierają. Dlatego też
rozpowszechnianie informacji może wiele zdziałać.

Dom tymczasowy
Schronisko wydaje Ci pupila na określony przez
Ciebie czas. Jest to szczególnie potrzebne
zwierzętom, które nie radzą sobie w schronisku.
Dodatkowo ten pomysł stanowi fajną alternatywę dla
Ciebie - jeśli marzysz o psiaku, ale nie wiesz, czy
podołasz obowiązkom, w łatwy sposób możesz to
sprawdzić.

Transport
Często właściciele chcą adoptować zwierzę, które
znaleźli na stronie schroniska, ale nie mogą po niego
przyjechać. Pomoc w przetransportowaniu psa może
sprawić, że skończy się jego egzystencja
w schronisku.

Natalia Rysiowska

ZAADOPTUJ MNIE!

Oto kilka psów, które pilnie potrzebują pomocy:
(informacja ze strony schroniska).

Lui ma ok. 7-8 lat, sięga mniej więcej połowy łydki
i nie odnajduje się w schronisku. Jest to spokojny
i łagodny pies. Nie jest energiczny, lubi powolutku
spacerować. Do człowieka nastawiony jest przyjaźnie.
Lubi kontakt z dorosłymi i dziećmi. W stosunku do
innych psów jest ciekawski, nie ma w nim agresji.

Kuba to energiczny, żywiołowy pies. Jest
zainteresowany wszystkim, co dzieje się dookoła
niego. Jest posłuszny, pięknie chodzi na smyczy. Lubi
kontakt z człowiekiem. Uwaga - Kuba to ogromny
pieszczoch. Zachowuje czystość i nic nie niszczy.
Kuba jest psem bardzo pilnującym swojego terytorium
przed obcymi. Psiak jest wykastrowany, odpchlony,
odrobaczony, zaczipowany i przeznaczony do
pokochania.

Trufel to jeszcze psie dziecko. Nie ufa ludziom i boi
się kontaktu z nimi. Jest dziki i potrzebuje socjalizacji.
Otwiera się przy innych psach, przy których czuje się
bezpiecznie. Zapewniamy pomoc behawiorysty. Wiek:
ok. 3 miesiące, zakładana wielkość: średnia (nie
znamy rodziców).

Powyższe informacje pochodzą ze strony: 
https://www.schronisko-nowodwor.com.pl/ i tam też
należy się zgłosić w sprawie adopcji któregoś ze
zwierząt.

Oprac. Natalia Rysiowska

Fotografie zamieszczonych psów do adopcji
pochodzą ze strony schroniska w Nowodworze. Na
górze - Lui, obok - Trufel, na następnej stronie - Kuba.

Trufel Fot. Schronisko

https://www.schronisko-nowodwor.com.pl/
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DLACZEGO WARTO ADOPTOWAĆ PSA ZE
SCHRONISKA?

Takie zwierzęta często przeszły bardzo dużo i adopcja wiele dla nich
znaczy.
Ze względu na poprzednie doświadczenia są w stanie bardziej
kochać, ufać i być oddanym swojemu właścicielowi.
Biorąc szczeniaka z hodowli, często trzeba go nauczyć wielu rzeczy,
w przypadku pupila ze schroniska jest wręcz przeciwnie.
Psy ze schroniska zazwyczaj są spokojniejsze oraz weselsze.
Często są to zwierzęta bardzo rodzinne, kochające dzieci, więc
idealnie nadają się do rodzin z dziećmi.
Jeśli nie wiesz, jakiego psiaka chcesz, możesz przyjść do
schroniska - jest tu wiele psów - dużych i małych, rasowych
i kundelków, szczeniaków i starszych zwierzątek, dlatego łatwiej
będzie Ci znaleźć „tego jedynego”.

Natalia

Psy ze schroniska
Psy ze schroniska to psy w potrzebie,
Które jak nikt inny czekają na Ciebie,
Marzą o domu z kochającą rodziną,

A kiedy ją znajdą - są w stanie za nią zginąć,
Szybko się przywiązują, są bardzo oddane,

Ponieważ mieszkając na ulicach, 
były tylko na siebie zdane.

Jeśli dasz im dom - nigdy Ci tego nie zapomną
Oraz obdarzą Cię miłością ogromną,

Będą Cię bronić 
przed potencjalnym niebezpieczeństwem,

Z innymi zwierzętami w mig staną się rodzeństwem,
A także nie raz wykażą się swoim posłuszeństwem!

Natalia Rysiowska

Kuba

POMAGAMY ZWIERZĘTOM

Nasza szkoła kolejny już raz wspiera najbliższe
schronisko dla bezdomnych zwierząt, które mieści się
w Nowodworze. Pandemia odrobinę ograniczyła
możliwości, ale nasi uczniowie nie zawiedli i dzięki
temu zdołaliśmy wspomóc potrzebujące czworonogi.
W tym roku zbiórką zajęła się świetlica szkolna.
Szczególnie poszukiwane były: karma dobrej jakości,
smaczki dla psów, środki przeciw insektom (pchłom,
kleszczom), ale także czyste koce, ręczniki, posłania,
smycze, obroże, miski metalowe, środki higieniczne
czy psie zabawki.
Do schroniska trafiają psy porzucone przez właścicieli
i każdy z nich czeka z utęsknieniem na nowy dom.
Zachęcamy do zainteresowania się bezdomnymi
zwierzętami oraz zapewnienia domu któremuś
z przebywającym tam psów. Jeśli nie mamy
warunków na przygarnięcie czworonoga, możemy
pomóc w inny sposób. W każdą sobotę w godzinach
9.00-13.00 można wyprowadzać psy znajdujące się
w schronisku na spacer.

Fot. Schronisko
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Fibi - maltańczyk Natalii

Klusek - amstaff p. Kingi z
biblioteki

10 NAJPOPULARNIEJSZYCH RAS PSÓW W POLSCE

MALTAŃCZYKI
wyszukiwano o nich informację 135 tysięcy razy.

Maltańczyki są niesamowicie towarzyskie - nienawidzą samotności
i szybko przywiązują się do ludzi. Dzięki sprytowi i sporej inteligencji
doskonale radzą sobie podczas specjalistycznych szkoleń. Pochodzące
ze strefy śródziemnomorskiej maltańczyki żyją od 12 do około 15 lat.
Uchodzą za psy spokojne, łagodne, aktywne, czułe i radosne. Zarówno
samce, jak i samice ważą około 3-4 kg i najczęściej mają białe
umaszczenie.

SHIH TZU
wyszukiwano o nich informację 110 tysięcy razy.

Są bardzo pogodnymi zwierzętami. Szybko przystosowują się do nowych
warunków. Shiz tzu mają żywe usposobienie, są bystre, czułe, śmiałe
i wesołe. Dorosłe osobniki ważą od 4 do ponad 7 kg. Najczęściej ich
umaszczenie ma ciemną lub białą barwę (rzadziej tzw. wątrobiane lub
pręgowane). Żyją przeciętnie od 10 do 16 lat. 

BULDOGI FRANCUSKIE
 wyszukiwano o nich informację 110 tysięcy razy.

Te pieski o przyjaznym usposobieniu kochają zarówno zabawę (którą
często trzeba zmieniać, bo szybko się nudzą), jaki i wylegiwanie się.
Buldogi uznawane są za bardzo czułe i doskonałe dla dzieci. Lubią
kontakt z człowiekiem. Żyją od 10 do około 14 lat. Są czujne, radosne,
żywe, bystre, odważne, cierpliwe, wesołe i spokojne. Ich umaszczenie
jest najczęściej płowe, białe lub pręgowane.

AMSFTAFFY
wyszukiwano o nich informację 90,5 tysiąca razy.

Zazwyczaj są bardzo zrównoważone, łagodne, towarzyskie i wesołe, ale
zdarzają się również przypadki agresywne. Są wymagające - potrzebują
doświadczonych opiekunów, dużych pomieszczeń i aktywności fizycznej.
Najczęściej amstaffy żyją od 12 do 16 lat i ważą od 28 do 40 kg. Są
niezwykle wierne, przyjazne, czujne, lojalne i odważne. Ich umaszczenie
zwykle ma ciemną, pręgowaną, płową lub brązową barwę.

MOPSY 
wyszukiwano o nich informację 90 tysięcy razy.

Są skore do zabawy i czułe. Potrzebują zainteresowania. Świetnie
odnajdują się w towarzystwie dzieci. Są łagodne i lubią miejski styl życia.
Cenią sobie wygodne posłania, uwielbiają się bawić i płatać figle. Mopsy
żyją zwykle od 12 do 15 lat. Samce mają do 30 cm wzrostu, a samice
około 25 cm (w kłębie). Ich umaszczenie ma czarną, płową lub morelową
barwę. Mają łagodne usposobienie. Są uległe, ale uparte, ciche, bystre,
czujne i towarzyskie.

OWCZARKI NIEMIECKIE
wyszukiwano o nich informację 74 tysiące razy.

Te niezwykle inteligentne, spostrzegawcze, bardzo odważne, posłuszne
i mocno przywiązane do właściciela psy, znakomicie radzą sobie w roli
przewodników, tropicieli oraz stróżów prawa. Mają instynkt stróża
i obrońcy, który każe im się bronić. Wymagają ruchu i miłości. Przeciętna
długość życia owczarków niemieckich wynosi od 9 do 13 lat. Mają do
65 cm wysokości (w kłębie). Samce ważą około 30-40 kg, a samice 22-
32 kg. Ich umaszczenie jest najczęściej ciemne, szare, sobolowe lub
czarno-srebrne.

Pora karmienia
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PUDLE
wyszukiwano o nich informację 74 tysiące razy.

Mają łagodne usposobienie i figlarność we krwi. Są niezwykle lojalne,
wierne i przywiązane do właścicieli. Świetnie radzą sobie podczas
wszelkich szkoleń i treningów dla psów (uwielbiają się uczyć i łatwo
zapamiętują komendy). Pudle pochodzą z Francji i Niemiec. Żyją
przeciętnie od 12 do 15 lat. Ich umaszczenie najczęściej ma białą,
czarną, szarą, morelową, brązową lub rudawą barwę.

BORDER COLLIE
wyszukiwano o nich informację 74 tysiące razy.

Wyróżnia je inteligencja i potrzeba uwagi. Lubią aktywny tryb życia. Są
w stanie przystosować się do różnych warunków. Czujne, posłuszne oraz
bystre. Border collie żyją od 10 do 17 lat, samice ważą od 12 do 19 kg,
a samce od 14 do 20 kg.

GOLDEN RETRIEVER
wyszukiwano o nich informację 74 tysiące razy.

To bardzo aktywne zwierzęta. Zawsze są chętne do zabawy. Są
towarzyskie - to doskonali towarzysze podczas pracy, jak i w domu.
Sportowa natura oraz ich zdolności umysłowe sprawiają, że często są
wybierane do roli przewodników. Są łagodne i uwielbiają bawić się
z dziećmi. Nie mają oporów, by odstraszać intruzów. Żyją od 10 do
12 lat, mają od ponad 50 do ponad 60 cm wysokości. Samce ważą 30-
34 kg, a samice 24-30 kg. Ich umaszczenie jest ciemnozłote, białe lub
jasnozłote

LABRADORY
wyszukiwano o nich informację 60,5 tysiąca razy.

Rasa ta odznacza się łagodnością i inteligencją. Są energiczne już od
momentu narodzin, ale z wiekiem nieco poważnieją. Wymagają dużo
uwagi właścicieli i łatwo się przywiązują. Pomagają ludziom cierpiącym
na różne choroby. Labradory żyją od 10 do 12 lat. Są zwinne,
towarzyskie i ufne. Ich umaszczenie jest zazwyczaj ciemne, czekoladowe
lub jasne.

Oprac. Natalia Rysiowska

BARDZO WAŻNE, 
ZAPAMIĘTAJ!

Pies nie zna pojęcia dobra i zła –
ocenia sytuacje na podstawie tego,
czy są dla niego bezpieczne czy
nie. Gdy czuje się zagrożony może
zaatakować. 

Freud - golden retriever z Milą

Alaska - border colie pana
dyrektora

Grafika: Rafał S.
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Z FRAZEOLOGIĄ ZA PAN… PIES?

Frazeologia stanowi bogatą część naszego języka. Bo
kto z Was nie myślał czasami na lekcji o niebieskich
migdałach lub nie bujał w obłokach? Kto z Was nie
stracił dla kogoś głowy? Ale czy zastanawialiście się,
ile w naszym języku jest związków frazeologicznych
związanych z psem? Dziwne, dlaczego jest tyle
negatywnych wyrażeń i zwrotów o zwierzęciu, które
jest tak inteligentne i jest naszym przyjacielem? Być
może taki obraz ukształtował się w średniowieczu,
kiedy uważano, że spośród wszystkich zwierząt
żyjących w gospodarstwie pies był najmniej
pożyteczny, ponieważ nie polował na myszy, nie
dawał mleka i nie pracował w polu. Mimo to
poświęcono mu wiele frazeologizmów. Zobaczcie, czy
wszystkie znacie:
być wyszczekanym jak pies – być wygadanym,
pewnym siebie, głośnym
czepił się jak rzep psiego ogona – być namolnym
czuć się /wyglądać jak zbity pies – czuć się fatalnie
pod względem psychicznym
daj psu palec, a rękę odgryzie – ktoś pragnie
więcej, niż możemy mu dać; zachłanność
francuski piesek – ktoś delikatny, wybredny,
kapryśny, grymaszący
łgać jak pies –kłamać w żywe oczy
nie dla psa kiełbasa – coś bardzo dobrego, na co nie
zasługujemy; coś, co nie jest dla nas przeznaczone
pies na baby – kobieciarz, flirciarz
pies ogrodnika – ktoś, kto nie da czegoś innym, ale
sam tego też nie weźmie
pieskie życie– przykre, smutne, pełne trudów
i wyrzeczeń
pogoda pod psem – brzydka pogoda, np. deszczowa
psy szczekają, a karawana jedzie dalej – można coś
krytykować, oburzać się na coś, ale nadaremnie; i tak
się nie ma na to wpływu
wierny jak pies – ktoś bardzo wierny, lojalny
wieszać [na kimś] psy – oczerniać, obmawiać
kogoś, znieważać, psuć komuś reputację
zabierać się jak pies do jeża – zabierać się za coś
z niechęcią, z dystansem, z przymusem; przeciągać
załatwienie sprawy
za psie pieniądze – za bardzo niską cenę
zły jak pies – być bardzo złym, wściekłym
żyć jak pies z kotem – żyć we wzajemnej niechęci,
niezgodzie.
A może znacie jeszcze inne frazeologizmy ze słowem
„pies”? Pobawcie się w detektywów i poszukajcie!

Milena Borzęcka, 7f

Źle jak pies z kotem? Chyba nie!

POETYCKI MINIPRZEGLĄD PSICH RAS

W korespondencji do tematu specjalnego wydania
naszej gazetki zachęcam Was do zapoznania się
z twórczością Andrzeja Monastyrskiego. Poniżej i na
stronie obok przedstawiam trzy wybrane utwory tego
autora z cyklu Uśmiech psa. Wszyscy szczęśliwi
posiadacze psów wiedzą, że nasze pupile naprawdę
potrafią się uśmiechać i darzyć swojego opiekuna
wyjątkowym uczuciem. Jestem przekonany, że
przytoczone tu utwory wywołają uśmiech na każdej
twarzy. Życzę Wam przyjemnej lektury.

Wiktor Kowalski
RATLEREK

Ratlerek – to piesek mini,
Lecz hałasu sporo czyni.

Za drzwiami ktoś się poruszy,
A on już nadstawia uszy.
Ile sił do drzwi podbiega,

Szczekaniem wszystkich ostrzega.
W głosie jego groźna nutka,

Choć to pies dla krasnoludka.

SZPIC
To jest prawda oczywista:

Szpic – to świetny rowerzysta.
Ma ogonek zakręcony
I jest biały, jak bielony.

Nóżki krótkie, lecz pomału
Dosięga i do pedałów.
Kierownicą też kieruje.

Gdzie? W cyrku. Tam występuje.
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JAMNIK
Krótkie nóżki, długi pies,
Taki właśnie jamnik jest.

Najtrudniejsze ma zadania
Tylko podczas polowania.
Do ataku zawsze skory,
Wciśnie się do lisiej nory,
Myśliwym tropi zwierzynę,

Pochwal go, choć odrobinę.

PSI AKTORZY

Pies aktorem? A dlaczego nie! Oto tytuły filmów,
w których główne role zagrały psy:
Agencie, podaj łapę,
Beethoven,
Biały Kieł, 
Był sobie pies, 
Lassie,
Bella i Sebastian,
Benji.
A czy Wy macie swój ulubiony film z czworonogiem
w roli głównej? 

Wiktor i Choco

KIM JEST PIES?
Ameryki nie odkryję, kiedy ogłoszę, że:

z naszych pupili są wielkie łakomczuchy,
brudaski - ciągle myślą, iż mają kalosze,
urwisy odczepiające błyszczące brosze,
lecz przede wszystkim wielkie słodziaki,

które na poprawę naszego humoru mają haki 
na przykład, z klasą przeganiać ptaki!

Nie od dziś wiadomo, 
że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka,

a dowodem na to, jest chociażby to, 
iż na jego powrót każdego dnia czeka;

gdy ktoś obcy przychodzi, 
wytrwale na niego szczeka;

chętnie towarzyszy podczas spaceru do sklepu,
nawet, gdy potrzebna jest tylko butelka mleka!

Natalia Rysiowska

Grafika: Rafał S.
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CIEKAWOSTKI O PSACH

Szczęki przeciętnego psa stanowią
aż ok 90 kg nacisku, niektóre rasy
psów mają jednak nieco silniejszy
uścisk, bo dochodzący nawet do
200 kg!

Pies potrafi zlokalizować źródło
dźwięku w ciągu 6 setnych
sekundy, używając swoich uszu
jak radaru.

Pies potrafi wydać z siebie
10 różnych dźwięków. Dla
porównania, koty prawie sto.

Dzięki specjalnej błonie, zwanej
błoną odblaskową, psy są w stanie
widzieć w ciemności.

Psy pocą się jedynie na opuszkach
łap, ale aby się realnie schłodzić,
po prostu dyszą.

Wilgotność nosa ma dla psa
ogromne znaczenie. To właśnie
dzięki wilgotności potrafi on
określić, skąd dobiega zapach. Im
pies ma dłuższy nos, tym bardziej
efektywny jest jego system
schładzania.

Basenji to jedyna rasa psa, która
nie szczeka.

Szczeniaczki rodzą się ślepe
i głuche.

Psi węch jest od 10 tys. do 100 tys.
razy czulszy od ludzkiego.

Psy nie potrafią odczuwać winy,
ale mogą czuć się źle z powodu
gniewu swojego właściciela.

Wybrał Rafał z 6e

Oprac. Rafał S.
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