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M OJA K OTK A
Moja kotka nazywa się Mantra i należy do gatunku kotów brytyjskich. Teraz
ma 2 lata, ma niebieskie oczy, jest duża i wolno się porusza. W dzień dużo
sypia, a nocą buszuje po całym mieszkaniu. Lubi się ze mną bawić.
Kiedy miała 4 miesiące, wyglądała, jak kuleczka. Była strachliwa i chowała się w
różne zakamarki.

Bez osłonek
4 października
Światowy Dzień Zwierząt

To jej rodzice Gucio i Ella.:

Kot brytyjski krótkowłosy wywodzi się od kotów domowych zamieszkujących
Wielką Brytanię, ma sierść krótką, gęstą i miękką.
Brytyjczyk przywiązuje się do właściciela. Potrafi podążać za nim przez cały
dzień, cierpliwie czekając, aż zostanie mu udzielona uwaga. Dom
imprezowiczów to zdecydowanie najgorsze miejsce do przebywania dla kota
brytyjskiego. Najlepiej się czuje w ciszy i spokoju, patrząc w okno, obserwując
rodzinę w której żyje oraz wylegując się w promieniach słonecznych.

Ania

Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć dziennikarskich
pod kierunkiem p. Mirosławy Kidały.
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4 października obchodzimy Światowy Dzień
Zwierząt
Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji
ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt (ang. World
Animal Week) trwający do 10 października.
Po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce w 1993
roku.
Podczas obchodów organizatorzy zwracają uwagę społeczeństwu na los
bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, warunki bytowe w
schroniskach, sterylizację bezdomnych zwierząt oraz nielegalne hodowle psów
szkolonych do walk. Rokrocznie podczas Światowego Tygodnia Zwierząt TOZ
zachęca do adoptowania zwierząt, organizując w schroniskach Dni Otwartych
Drzwi.
Światowy Dzień Zwierząt (ang. World Animal Day) - jest obchodzony corocznie 4
października w dzień wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka
z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii.
Psy, koty, króliki, świnki morskie i wiele innych zwierząt domowych, towarzyszą
nam na co dzień. Dlatego każdego dnia powinniśmy dbać o naszych
podopiecznych najlepiej, jak potrafimy. W takim dniu warto pamiętać
o zwierzętach ze schronisk.

Osobliwości świata psów
Niektóre psy są duże i włochate jak niedźwiedzie, na przykład Nowofundlaanczyk z masywną głową
i delikatnym futrem. Chow Chow o gęstej, płowej grzywie i małych, jakby kocich łapach wygląda jak
miś przytulanka. Meksykański pies bezwłosy jest niezwykły w tym, że bardziej przypomina małego
gryzonia o wysmukłym, pełnym gracji ciele i ostro zakończonych uszach. Te psie osobliwości są
wysoko cenione jako domowi ulubieńcy i często pokazywane na wystawach; podejmuje się wysiłki, aby
udoskonalić do perfekcji ich nietypową aparycję
Bedligtor terrier - wygląda jak małe jagnię i jego
sierść powinna być starannie strzyżona, aby
podkreślić to podobieństwo. Ze swą śmieszną,
owalną głową i oklapniętymi uszami nie jest on tak
delikatny i bestrosny, na jakiego wygląda. W
rzeczywistości to pies bojowy lubiący polować na
króliki.
Dandie dinmont terrier- ma długi, owłosiony tułów, krótkie
nóżki i gesty czubek na głowie. Szczeka zaskakująco głośno
jak na tak małego pieska.
Sam juan teotihuacan- jest niezmiernie rzadkim
psem. Uważa się, że tę starożytną rasę niegdyś
hodowali Aztekowie. Jej nazwa w języku azteckim
oznacza „bezwłosy”.
Gryfonik brukselski- piękna, szczeciniasta broda i wąsy
powodują że pies ten wygląda tak charakterystycznie, a
równocześnie przydaje mu raczej wyniosły, prawie komiczny
wygląd

Komondor- ma gęstą, kręconą, podobną do runa sierść,
odpowiednią do surowych warunków atmosferycznych.

Grzywacz chiński nagi-Mały, żywy i pełen gracji pies, kościec średni lub
delikatny.
Gładkie, bezwłose ciało, włosy jedynie na łapach, głowie i ogonie lub pokryte
delikatna woalką włosa. Wesoły, inteligentny, dystyngowany i nie agresywny
może być złośliwy. Dwa wyraźne typy w tej rasie: typ przypominający jelenia,
elegancki, o delikatnej kości oraz typ krepy, o mocniejszym ciele i kośćcu,
przypominający kuca.

Piotrek

