Ahoj děti, jste připraveny? Vydáme se teď společně
na dobrodružnou a zábavnou cestu do světa našich
kočičích přátel.

Pokud ještě neumíš číst a psát, požádej rodiče, aby ti
pomohli. Určitě se na naši cestu rádi vydají s tebou.
Takže se pohodlně usaď, nachystej si pastelky a tužku,
začínáme.
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Kočky jsou našimi kamarády a společníky už dlouhou dobu.
Stejně jako lidé, i ony touží po lásce, spokojenosti a pěkném životě.
A stejně jako my, i ony pociťují strach, nejistotu, bolest nebo třeba
nudu.
Rozumíš kočičí řeči? Mluví kočky jako my, lidé? Víš, co znamená
kočičí mňau, mňau, mňau?

Abys rozuměl kočičce, kterou chováš doma nebo kterou si teprve
toužíš pořídit, musíš se naučit sledovat a vnímat všechno, co dělá
– jak se pohybuje, jaké zvuky vydává, jaký má výraz ve tváři. Tím
vším ti kočka říká, jak se právě cítí nebo co právě potřebuje.

Pojď teď se mnou. Budeme si společně vymalovávat veselé
obrázky, hrát si, smát se, plnit zábavné i poučné úkoly a také
si povídat. A společně objevíme vše, co tě zajímá o kočičím
světě.
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Co dáme kočičce do misky?

Napiš nebo namaluj, jaká jsou tvá oblíbená jídla.
Na čem si vždy pochutnáš?
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Zaškrtni, na čem si asi pochutná kočička.
Co má ráda? Pak si přečti následující text a zkontroluj,
jestli jsi hádal dobře.

Kočka je šelma, stejně jako
třeba tygr nebo lev. Proto má
nejraději maso a vždycky si
na něm pochutná. Stejně jako
všechny šelmy, i kočka ráda loví
a určitě víš, že se jí bojí každá
myška. Ve městě by se lovem
ale určitě neuživila, proto ji
musíme krmit.

maso

Doma dáváme kočkám masové
kapsičky, konzervy, granule
nebo kousky masa od řezníka.
Když budeš kupovat své kočičce
granule nebo konzervy, nevybírej
jen podle barvy obalu, ale
prostuduj si pečlivě i složení.
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Je důležité, aby krmivo pro
kočku obsahovalo hodně masa.
Takové krmivo se na první
pohled může zdát dražší, kočce
ale vydrží mnohem déle. A ty
budeš vědět, že tvoje kočička
bude zdravá a spokojená,
protože jako masožravec
potřebuje dobré, kvalitní krmení
plné masa.

Každá kočička má ale misky alespoň dvě.
Co dáme do té druhé? ..............................................

Správně. Kočka musí mít
po celý den v misce čistou vodu,
kterou měníme dvakrát denně.
Snažíme se, aby pila co nejvíce,
proto jí nabídneme misek
s vodou několik a položíme je
na různá místa. Některé kočky
potěší i bublající fontánka
na vodu nebo tekoucí voda
z kohoutku.

Voda je pro nás všechny moc důležitá.
Pro každé zvíře, rostlinu, strom i pro tebe.
Měl jsi už někdy velkou žízeň? Určitě jsi byl rád, že ses mohl napít.
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Co udělá květina, když ji nezaliješ? ..............................
Můžeš žít bez vody ty? ...............................................

Nemůžeme žít bez vody.
Tvoje tělo je z vody složené, proto ji musíš doplňovat.

Zkus jeden den pít jen čistou vodu a zapiš si,
kolik vody za den vypiješ.

12

Víš, že můžeš své kočičce dát
do misky i mléko? Ale jen pokud
jí nezpůsobuje zažívací potíže,
jako třeba průjem. Mléko či
mléčné výrobky dáváme kočkám
jen někdy, a to pro zpestření
stravy. Aby byly zdravé a silné,
potřebují hlavně maso. Vhodnější
než kravské je mléko kozí – je
totiž podobnější tomu kočičímu
a mohou se na něm odchovat
dokonce i koťata bez maminky.
Ale pozor! Mléko neslouží jako
náhrada vody.
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