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Pies w trakcie spaceru powinien być na smyczy. Puszczasz psa luzem? - możesz dostać mandat - 250 złotych. Nie wolno też spuszczać psa 
w lesie. W Poznaniu są specjalne wybiegi dla psów: przy ulicy Jawornickiej, w parkach imienia Jana Pawła II, Kasprowicza, Rataje, 
Heweliusza, na osiedlach Chrobrego, Polanka, Oświecenia, Orła Białego, a także na terenach przy ulicy Piaśnickiej i ulicy Jasna Rola, 
jeziorze Rusałka, ulicy Browarnej oraz na polance w Lasku Marcelińskim. Dodatkowo na obszarze skweru imienia Romana Wilhelmiego 
przy ulicy Masztalarskiej znajduje się ogrodzona toaleta dla psów. Nieogrodzone toalety są dostępne na terenie zieleńca imienia Zbigniewa 
Zakrzewskiego od ulicy Długiej, parku imienia Fryderyka Chopina fragment od ulicy Wrocławskiej oraz na placu Ryszarda Kuklińskiego.

W Polsce właściciel musi sprzątać po swoim psie. Jeśli tego nie zrobi, może dostać mandat - 500 złotych. W sklepach zoologicznych można 
kupić worki na psie kupy. Warto wybrać te, które są biodegradowalne.
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Proszę przeczytać tekst i połączyć wyraz z definicją.1.

https://www.poznan.pl/mim/info/news/nowy-wybieg-dla-psow-w-poznaniu,165181.html [dostęp online 8.04.22] 
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https://schronisko.com/jak-pomoc/#pomoc-rzeczowa [dostęp online 8.04.22] 

Nie masz 18 lat? Chcesz pomóc zwierzętom w poznańskim schronisku? 
Możesz w swojej klasie lub szkole zorganizować zbiórkę potrzebnych rzeczy.
 Pamiętaj, że na taką akcję w szkole musi zgodzić się dyrekcja. Oto lista rzeczy,
 które możesz zbierać. Uzupełnij listę formami rzeczowników w dopełniaczu.

2.

Schronisko dla zwierząt w Poznaniu potrzebuje: karmy (karma), .............................................. (smakołyki dla zwierząt), 
.............................................. (zabawki dla psów i kotów), .............................................. (koce), .............................................. 
(ręczniki), .............................................. (obroże), .............................................. (szelki), .............................................. (smycze).  

Niektóre osoby decydują się, żeby nie jeść mięsa. Przechodzą wtedy na specjalną dietę bezmięsną. 
Proszę wpisać poprawną formę rzeczowników w dopełniaczu lub w bierniku.3.

Wegetarianin nie je mięsa (mięso) i .................................. (ryby). Weganin nie je .................................. (mięso), .................................. (ryby), 
.................................. (inne produkty) pochodzących od zwierząt - ....................................... (miód), ....................................... (kawior), 
....................................... (żelatyna). Peskatarianin nie je ....................................... (mięso), ale je ....................................... (ryby). Laktowegetarianin 
nie je ....................................... (mięso), ....................................... (ryby), ....................................... (jajka). Pije ....................................... (mleko), je 
....................................... (produkty mleczne). Frutarianin nie je ....................................... (owoce), ....................................... (warzywa), które 
trzeba zerwać. Je tylko te .................................... (owoce) i ....................................... (warzywa), które spadły z drzew lub krzaków.

https://www.interaktywna.pl/zdrowie/dieta/wegetarianizm-weganizm-i-inne-formy-diety-bezmiesnej/ [dostęp online 8.04.22]
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“(...). - Najczęstsze przypadki pochopnych adopcji to alergia członka rodziny, problem zdrowotny, z którym rodzina nie chce się mierzyć, 
oraz brak czasu na zajmowanie się zwierzęciem - mówi Anna Żuchniewicz z grupy opiekujących się kotami wolontariuszy ProFelis. (...). 
W przypadku psów dochodzą do tego problemy z agresją, trudności związane z mieszkaniem w bloku, a czasem szczekanie. (...).

- Pies Amber, delikatny, wrażliwy, ludzie wydawali się ogarnięci, młodzi, mieli własne mieszkanie. Okazało się, że chłopak nie był gotowy. 
Czuł się źle w mieszkaniu, w którym był pies – mówi Aleksandra Matejek, koordynatorka adopcji w schronisku w Korabiewicach. Pecha 
miała też Fiona. Gdy jej opiekunom urodziło się dziecko, suczka zaczęła posikiwać. W domu śmierdziało, dziecko wchodziło w psie 
kałuże i po kilku latach Fiona wróciła do schroniska.

Jednak nie zawsze zwrot adopcji jest winą człowieka. Aleksandra Matejek tłumaczy, że niektóre psy nie odnajdują się 
w mieście i wtedy zwrot do schroniska to ulga dla zwierzaka – jakkolwiek strasznie to brzmi.

- Mieliśmy zwrot psa Lisa, który od urodzenia jest w schronisku. Kiedyś pies mocno wycofany, dziki, znalazł dom w mieście, 
w mieszkaniu. Chodził po ścianach, dosłownie walczył o życie. I działo się tak mimo tego, że wcześniej był w mieście wiele razy 
i nie było dramatu. Był też psiak Benio. Pomimo szeregu badań zrobionych przez dom miał ataki agresji i autoagresji. Jego opiekunowie 
bardzo się starali, naprawdę, ale w momencie, gdy nikt nie mógł się do niego zbliżyć, poddali się – opowiada Aleksandra Matejek. (...)”

Regina Skibińska Bo kot wszedł na blat, a pies obszczekał sąsiada. Dlaczego zwierzęta są oddawane do schronisk? “Wysokie Obcasy” 25.02.22 [dostęp online 8.04.2022] 
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,181450,28155224,bo-kot-wszedl-na-blat-a-pies-obszczekal-sasiada-dlaczego-zwierzeta.html

Proszę wyjaśnić znaczenie podkreślonych wyrazów i struktur.
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Chcesz wziąć kota lub psa ze schroniska? Dobrze się zastanów. 
Czasami ludzie za szybko podejmują taką decyzję. Potem oddają zwierzęta znowu do schroniska. 
Dla zwierzęcia powrót do schroniska to trauma.  Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania. 

4.
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Dlaczego zwierzęta wróciły do schroniska?

Amber: ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Fiona: .............................................................................................................................................................................................................................................................

Lis:  .................................................................................................................................................................................................................................................................
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Materiały do nauki o Polsce „Prawa zwierząt” 
zostały opracowane w ramach projektu 
„Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza 
i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
Projekt finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.
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Przydatne informacje:

Schronisko dla zwierząt w Poznaniu
ul. Kobylepole 51, 61-304 Poznań 
tel. 61 868 10 86
biuro@schronisko.com
https://schronisko.com/

Lista poznańskich gabinetów weterynaryjnych, 
w których bezpłatnie zaczipujesz psa lub kota
https://schronisko.com/poznan-dla-zwierzat/

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 250
tel. 61 868 93 47 
e-mail: poznan.wiw@wetgiw.gov.pl, 
sekretariat@wiw.poznan.pl
https://www.wiw.poznan.pl/

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Dworcowa 3,
62-020 Swarzędz
tel. 798 218 869
poznan.toz@tlen.pl

Związek Kynologiczny w Polsce
tel. 228-260-574; 885-260-574
https://www.zkwp.pl/

Polski Związek Felinologiczny
tel. 22 815 23 66
pzf@pzf.pl
https://www.pzf.pl/
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