
Psi
Denisa Schneidrová: Pejscijsou pro mnoho lidíta nejoblíbenější zvířata. ljá je mám velice ráda. Ne
nadarmo se říká, že je pes nejlepší přítel člověka. Vždyť mazlení se psem je něco tak uklidňujícího.,.

Pejsci jsou svému majiteli velice oddaní. Jsou také
velice chytří. Když něco chcou, umí si o to požádat.
Jestli to udělají štěkáním nebo nějak jinak, páníček
většinou pozná, co jeho pejsek chce. l proto je mezi
oběma tak silné pouto. Psi mají široké využití. Vodí
slepé lidi a pomáhají jim při každodenních
činnostech, Výcvik slepeckých psů je složitý, ale kd\7ž

ho pejsek zvládne, umí pak spoustu věcí. Psi se ale
také využívají pro canisterapii psi chodí do
seniorcenter, aby rozveselili babičky a dědečky. O
pejsky se ale musíme starat. Aby jim nebylo špatně z
našeho lidského jídla, dáváme jim speciálnígranule a
jídlo pro psy. Někdy je ale velice těžké nedat pejskovi
jídlo, které sami jíte, když na vás váš přítel dělá ,,psí
oči". Psi potřebují pohyb, měli bychom s nimi chodit
na adekvátně

dlouhé procházky. Je neuvěřitelné, jak někteří svého psa týrají, kdýž mu pohyb odpírají. Je mnoho ras
psů. Liší se barvou, velikostí, povahou... Každá rasa má jiné využití, a k tomu je i přizpůsobena.
Všechny psy ale můžeme chovat i doma. Nesmíme ale nic přehánět. Třeba v Japonsku mají pro psy i
psí salóny krásy.

Jakou roliv mém životě hraje pes?
Nina Garšicová: Když se vracím domů, můj pes mne vítá a
křečkuje, je se mnou moc rád. Je to vidět třeba, když se dívám
na televizi na seriál v agličtině, vyskočí ke mne na postel a

začne miokusovat nohy,..Dala bych za svého psa život. Táta ji
nedávno chtěl dát do boudy, ale já řekla, že jestli tam půjde
ona, půjdu s ní. Tak nakonec zůstala doma. Škoda jen, že mám
astma a nemůže se mnou spát v pokoji.

A tenhle znáte?
lnzerát z novin: Prodám krásného rotvajlera. Žere všechno,
miluje malé děti.
"Můj pes Azor je strašně inteligentní." "Můj Alík taky. Každý
den mi kupuje noviny!" "Jó vím. Azor mito říkal!"

Olympiáda - Náboj
Minulý týden ve středu jsem byl vybrán já a moji spolužáci na

matematicko-fyzikální soutěž Náboj. Sešlijsme se ráno na opavském
nádraží a jeli směrem na Ostravu, Vystoupili jsme v Ostravě a jeli
MHD na gymnázium Olgy Havlové. Po tom, co jsme se zaregistrovali
a šli do tříd, nastala hodina a půl sezení a čekání na začátek soutěže.
Po té, co soutěž začala, nám organizátoři rozdali zadání. První úlohy
jsme hravě zvládali a mysleIi jsme si, že olympiádu můžeme snad i

vyhrát. Ale nastal zlom. Zastavili jsme se na čtyřech příkladech a to
byl pro nás mrtvý bod, ze kterého už jsme se nedostali, Po hodině
počítání se nám pár z těchto těžkých úloh podařilo vypočítat, ale na

vítězství už to bohužel nestačilo. Tak jsme došli na nádraží a jeli
zpátky směr Opava. Ale jak se říká, není důležité vyhrát ale zúčastnit
se. Štěpán Rychlý
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