
Мачке, 
пси и ми 

За узраст од 5 до 7 година

Програм едукације за 
заштиту и добробит 
животиња



Како користити овај програм

Мачке, пси и ми има за циљ да едукује ученике о карактеристикама мачака и паса, јединственим 
везама које мачке и пси имају с људима у заједницама широм свијета и о значајном степену  
одговорности људи према потребама мачака и паса.  

Зависно од наставних јединица и активности које одаберете за рад, можете  једну или двије 
јединице обрадити као засебне активности, или можете овај програм представити кроз 
једноседмичне или двоседмичне цјелине. Овдје је дат један од могућих приступа:  

Читање магазинa за ученике: Водич за наставнике, магазин за ученике

• Представљање магазинa за ученике: представите овај магазин користећи се активностима и 
питањима за подстицање дискусије датим у поглављу „Прије читања магазинa Мачке, пси и ми“ у  
Водичу за наставнике.  

• Опција 1: Првог дана прочитајте комплетан магазин, док вас ученици прате. Током наредних 
неколико дана читајте и разговарајте о појединим тематским цјелинама уз помоћ активности 
предложених у поглављу „Прочитај и разговарај“ у Водичу за наставнике.  

• Опција 2: Након представљања магазинa читајте и разговарајте о појединим тематским цјелинама 
уз помоћ активности предложених под  насловом „Прочитај и разговарај“ у Водичу за наставнике.  
Сваки дан можете пролазити кроз једно или два поглавља дата под „Прочитај и разговарај“. 

Моја књига о мачкама и псима: Водич за наставнике, радни листови за ученике    

Док читају магазин, ученици ће сами да креирају своју књижицу о мачкама и псима користећи радне 
листове  нумерисане од 1 до 5. Ученици могу почети да испуњавају ове листове током часа и да их 
доврше код куће као домаћу задаћу. Када ученици заврше припрему књижица, могу да их размијене 
у паровима или у мањим групама. Друга опција је да књижице буду изложене у учионици, а да им се 
да довољно времена да сами иду од једне до друге и прочитају сваку од њих. На крају ученици могу 
да узму своју књижицу и понесу је кући да покажу својој породици.  

Додатне активности: Водич за наставнике
Кроз ове активности концепт који се усваја у процесима читања и вођења разговора о магазину 
за ученике  проширује се и повезује са тематским цјелинама којима се баве  друге области као 
што су природне науке, друштвене науке, математика. Неке од додатних активности могу да се 
раде као домаћа задаћа, док се друге могу радити у цијелој групи или у мањим групама. Можете, 
међутим, изабрати допунске активности које желите да урадите зависно од потреба ученика и ваших 
образовних циљева.  
Покрени се
Приједлози за одговорну појединачну или групну активност у вези с мачакама и псима могу да се 
нађу у приложеном летку под насловом Сви пси требају. Такође укључите и родитеље у акцију 
Поштовани родитељи. За додатне информације погледајте летак Сви пси требају или посјетите 
ifaw.org/education-bih.  

Циљеви
Наставне јединице у овом програму испуњавају 
циљеве учења у области друштвених и природних 
наука и обогаћују вокабулар и језик генерално. Поред 
осталих програмских циљева, ученици ће да усвоје  
концепте из друштвених и природних наука, вјежбају 
стратегије критичког читања и  разумијевања, те кроз 
игре ‘улога’ да развијају емпатију према мачкама и 
псима.  

Бројна истраживања су показала да  образовни 
програми на тему околине, попут овог, унапређују 
вјештине критичког промишљања, мотивишу ученике 
да се више ангажују и постижу бољи академски 
успјех, укључујући и постизање бољих резултата на 
стандардизованим тестовима. 

Такође постоје документовани докази да интегрисање 
хуманих принципа у образовање и васпитање у 
наставу може да допринесе смањењу вршњачког 
насиља и злостављања у школама, истовремено 
доприносећи развоју степена свијести о моралним 
квалитетима личности и осјећаја одговорности према 
другима, како животињама тако и људима.   

Садржај
Водич за наставнике

1. Лекција 1:  Прије читања магазина 
„Мачке, пси и ми“

1-3.  Лекција 2. Читање  магазина „Мачке, пси и ми“

Радни листови за ученике
1. Радни лист 1: Моја књига о мачкама и псима
2. Радни лист 2: Са псима и мачкама наш живот је 
бољи
3. Радни чист 3: Особине животиња
4. Радни лист 4. Разговарај са животињама
5. Радни лист 5. Брига о мачки или псу

Магазин за ученике
1. Мачке, пси и ми
2. Невјероватна мачка
3. Говор мачке
4. Изузетан пас
5. Говор пса
6-7. Брига о мачкама и псима
8. Тумач мање познатих ријечи

Online библиотека
• IFAW едукативна библиотека са бесплатним 

ресурсима о животињама и заштићеним врстама:
www.ifaw.org/education 

Програм едукације за заштиту 
и добробит животиња
Сваке године Међународни фонд за добробит животиња 
(International Fund for Animal Welfare - IFAW) покреће 
нови  едукативни програм на тему животињски свијет и 
околина. Бесплатни едукативни материјали се прилагођавају 
локалитетима на којима се реализује тај програм, те 
бесплатно дистрибуише на десетинама различитих језика 
и дијалеката – укључујући Брајеву азбуку – у више од 18 
земаља, обухватајући тако сваке године око 5.000.000 
младих људи широм свијета. За више информација о IFAW и 
Програму едукације у циљу заштите и добробити животиња 
посјетите www.ifaw.org или kontaktirajte aae-eu@ifaw.org

Активност: одређивање основних правила рада 
у групи
Углавном, прије почетка саме дискусије у којој може да дође до жустрог испољавања 
ставова или осјећања, наставници и ученици треба да одреде основна правила понашања 
у учионици, која ће им омогућити пажљиво слушање, међусобно поштивање и уважавање 
различитих мишљења.  
Замолите разред да се подијеле у парове и да одговоре на сљедеће питање: „Када 
разговарамо о нечему до чега нам је јако стало, како желимо да се понашају они који нас 
слушају?“  
Замолите парове да се окупе у групе од по шесторо, те да међусобно размијене своје 
приједлоге. Нека свака група одреди правила понашања с којим се свих шест чланова слажу 
и које добро разумију. То може обухватити сљедеће:  

1. Слушају ме.
2. Не смију се.
3. Не извикују оно што ја говорим другима.

Окупите поново цијели разред и замолите сваку групу да изнесе свој приједлог правила 
понашања – једно по једно. Провјерите да ли цијели разред разумије свако наведено 
правило понашања и да ли се с њим слаже. Запишите само она правила која сви прихватају 
и разумију.  
Усмјерите групу према  прецизном дефинисању правила понашања, а не на давање 
уопштених замисли. Поставите списак са правилима понашања на видно мјесто како бисте 
подстакли ученике да преузму одговорност за своје поступке унутар групе.  

Додатни примјерци и ресурси доступни су online на 
www.ifaw.org/education  

© IFAW  2013 • Све слике © IFAW осим узорка шапе који се користи у заглављу у цијелом документу (Shutterstock/resnak); у магазину за ученике 
на стр. 1 (мачка у трави, Shutterstock/Eillen; пас и овца, Shutterstock/clearviewstock), стр. 2 (илустрација мачке, Shutterstock/sabri deniz kizil; мачка 
у дијаграму, Shutterstock/Eric Isselee; увучен језик, Shutterstock/Pallando;  увучене канџе, Shutterstock/kuban_girl), стр. 3 (илустрација мачке, 
Shutterstock/sabri deniz kizil), стр. 4 (псећа њушка, Shutterstock/Robin Williams; пас у дијаграму, Shutterstock/Ерик Лам; и вук, Shutterstock/Dushenina, 
стр. 5 (пас њуши руку, Sunny Gagliano; илустрација пса, Shutterstock/John Schwegel; и десна колона од врха до дна: Shutterstock/mikeledray, 
iStockphoto/zudy-box, Shutterstock/Joy Brown), и стр. 6 (доле лијево, iStockphoto/ Jaimie Duplass; стрип пас и мачка, Shutterstock/Cory Thoman); и у 
Водичу за наставнике, стр. 2 (језик мачке, Shutterstock/Pallando; dog, Shutterstock/Joy Brown).  

Развојни Програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини 
(UNDP BiH) у партнерству са Међународним фондом за добробит 
животиња (IFAW) помаже развој хуманих и одрживих планова 
управљања популацијом паса у оним заједницама које су, кроз 
сигурносне форуме грађана идентификовале проблем паса 
луталица као проблем сигурности људи. Успоставу ових форума 
подржао је UNDP, а циљ заједничких напора UNDP-а и i IFAW-a 
је смањење сигурносних ризика које тренутно пси луталице 
представљају за заједницу али и унапређење стања добробити 
ове популације.



Прије читања магазина Мачке, пси и ми
1. Размисли/у паровима/сви заједно: Нека ученици у паровима поразговарају о томе шта знају о псима и 

мачкама, и каква су њихова осјећања према њима. Замолите неколико парова да  осталима пренесу о чему су 
разговарали.

2. Представите текст: Дајте ученицима по један примјерак магазина. Наглас прочитајте наслов Мачке, пси и ми.
• Поставите питање: Шта мислите зашто се у наслову помињемо „ми“? Шта мислите о чему је овај магазин?
• Прођите са ученицима кроз наслове и разговарајте о фотографијама. Покажите слику мачке са ознакама на   

страни 2  и слику пса са ознакама на страни 4. Питајте ученике шта ове слике представљају.
• Скрените пажњу на подебљане ријечи. Реците ученицима да су то важне ријечи које ће им помоћи да боље 

разумију мачке и псе. Објасните им да се ове ријечи налазе у Тумачу на страни 8.

1. Вокабулар 
Скрените дјеци пажњу на 
ријечи из Тумача на страни 
1. Прочитајте наглас ријечи 
и питајте ученике знају ли 
шта оне значе. Нека у Тумачу 
нађу те ријечи и прате текст 

док ви читате дефиниције.
2. Питајте их сљедеће како бисте додатно разјаснили 

значење:    
• Какав однос имате са својом браћом/сестрама/
најбољим пријатељима?   
• Јесу ли вукови и медвједи припитомљени? Како 
то знате?   
• Знате ли неке припитомљене животиње?

3. Прочитајте:  Прочитајте наглас цијелу страницу док 
ученици прате. Неки ученици ће можда и сами 
моћи да прочитају текст.

4. Разговарајте: Шта смо научили о томе како пси и 
мачке чине наше животе бољим? Покажите ми 
гдје се то спомиње у тексту. Какав су договор 
људи направили са мачкама и псима?

5. Моја књига о мачкама и псима

• Подијелите ученицима радне листове 1-5. 
Објасните им да ће током читања појединих 
дијелова овог магазина они сами правити своју 
књигу о мачкама и псима.

• За почетак, нека ученици споје све странице по 
редослиједу, с насловном страном као првом. 
Нека украсе насловницу своје књижице и напишу 
на њој своје име.  

• Нека сада окрену на радни лист 2 у својој 
књижици. „Разговарали смо о томе како пси и 
мачке чине наш живот бољим. Сјетите се неког 
пса или мачке које познајете или које бисте 
жељели да упознате. Нацртајте цртеж који 
приказује како тај пас или мачка чине ваш живот 
бољим. Напишите нешто о свом цртежу“. 

Преглед   Ученици ће да прочитају, разговарају и проучавају магазин 
за ученике Мачке, пси и ми, те ће да креирају властиту књижицу – Моја 
књига о мачкама и псима – коју ће моћи да задрже.  

Кроз разне активности и дискусију ученици ће да анализирају посебан 
однос који људи имају према мачкама и псима, да усвоје основни 
вокабулар о овој теми и да схвате како људи брину о овим животињама. 
Водич обухвата и приједлоге за додатне активности.  

Наставни циљеви   Ученици ће да користе вокабулар релевантан за 
тему бриге о псима и мачкама кроз читање, дискусију, игру улога 
и писање; анализираће основне потребе мачака и паса и схватити 
како се људи брину о тим потребама; описиваће везе између 
паса, мачака и људи; разумјеће како мачке и пси комуницирају; 
демонстрирати како их мачке и пси позитивно инспиришу кроз 
језички и умјетнички израз.  

Водич за наставнике

Прочитај и 
разговарај, страна 1

1Програм едукације за заштиту и добробит животиња                    Мачке, пси и ми: Водич за наставнике



 

1. Цртеж: 
• Подијелите ученике 

у мање групе. Нека 
свака група посматра 
фотографију пса или 
мачке. Замолите их 
да обрате пажњу на 
физичке одлике пса или 
мачке.

• Нека свака група нацрта једноставан цртеж пса 
или мачке на великом папиру. Нека сама дјеца 
изаберу најважније физичке одлике животиње. 
Нека ученици залијепе цедуљице с тим одликама 
на цртеж и повуку линије од цедуљице до 
одговарајућег дијела тијела.  

• Групе ће затим да разговарају о томе зашто је 
свака одлика важна за пса, односно мачку.  

• С млађим ученицима ова се активност може 
урадити у цијелој групи. Ви можете цртати цртеж, 
док ученици одлучују које цедуљице треба да 
ставе.   

2. Вокабулар: Нека ученици потраже подебљане 
ријечи на странама 2 и 4. Прочитајте наглас ријечи 
и питајте ученике да ли знају шта оне значе. Нека 
у Тумачу нађу те ријечи и прате текст док ви читате 
дефиниције.  Поставите им  сљедећа питања да 
бисте додатно разјаснили значење:  
• Који плијен мачке хватају и једу?
• Које животиње живе у чопорима?
• Коју пасмину паса познајете?

3. Читање:  Прочитајте наглас стране 2 и 4 док ученици 
прате или углас читају заједно с вама. Неки ученици 
ће можда и сами моћи да прочитају.  

4. Одговори на питања: Нека ученици погледају 
фотографије и текст испод њих да би одговорили на 
питања о физичким одликама мачака и паса. Могу 
радити у паровима, или можете с њима да радите у 
цијелој групи. Постављајте сљедећа питања:  

• Како мачка користи реп?
• Шта је посебно у вези са мачкиним окицама?
• Како бркови помажу мачки?
• Зашто је мачји језик рапав?
• Зашто мачка може ходати тихо?
• Шта је исто на шапама пса и мачке?  
• Зашто пси дахћу?
• Зашто пси њуше?
• Како пас користи реп?

5. Моја књига о мачкама и псима:  Нека ученици 
погледају  радни лист 3 у својим књижицама. 
Замолите их да нацртају  мачку и означе једну од 
њених физичких одлика. Затим нека напишу шта та 
одлика омогућава мачки да уради. Потом нека ураде 
исту радњу за пса.  

Додатна активност
Посматрање: Ученици ће посматрати мачку или 
пса код куће или у својој заједници, уз допуштење 
и надзор својих родитеља или старатеља. Реците 
им да посматрају пса или мачку неколико минута 
и да обрате пажњу на то како се животиња креће 
и како користи своја чула. Старији или напреднији 
ученици могу да запишу биљешке о ономе што су 
видјели. Ученици ће затим о томе разговарати са 
цијелим разредом.  

1. Размислите/у 
паровима/сви заједно: 
Нека ученици у паровима 
поразговарају о томе како 
мачке и пси „разговарају“ 
с људима и међусобно. 
Затим нека пренесу своја 

запажања читавом разреду. 
 

2. Игра улога: Сваки ученик треба да пренесе 
једноставну поруку, нпр. „Желим мало воде“. Ученик 
треба да пренесе своју поруку цијелој групи на 
невербалан начин. Остали ученици погађају. Урадите 
активност са више сличних порука. Затим питајте 
ученике:   
• Kако си се осјећао/ла док си „говорио/ла“ без 

ријечи?
• Како си се осјећао/ла кад те други нису разумјели?
• Како си се осјећао/ла кад је неко погодио твоју 

поруку?
3. Читање: Наглас прочитајте стране 3 и 5 док ученици 

прате текст или углас читају с вама.    
4. Разговарајте:

• Разговарајте о митовима везаним за мачке на 
страни 3. Објасните значење изреке „девет живота“. 
Причајте са ученицима о томе зашто ова вјеровања 
нису истинита (тачна) и како може да искрсне 
проблем ако људи мисле да јесу.  

• Питајте ученике шта примјећују код говора тијела 

Мачке, пси и ми

Додатна активност
Домаће и дивље животиње: Покажите 
ученицима слику домаће мачке и слику дивље 
животиње из рода мачака, нпр. тигра. Нека 
ученици најприје размисле о томе по чему 
су ове двије животиње сличне, а по чему 
различите. Нека затим о томе поразговарају у 
пару,  а онда подијеле своје идеје са цијелом 
групом. Подстакните их да у обзир узму свој 
однос према домаћим животињама, у поређењу 
с дивљим. Нека сами наведу још неке животиње 
и нека сви заједно одлуче да ли су у питању 
домаће или дивље. Упишите одговоре у табелу.  

Прочитај и разговарај, 
стране 2 и 4

Прочитај и разговарај, 
стране 3 и 5
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паса на страни 5. Разговарајте о томе како могу 
да се препознају осјећања пса и оно што пас 
покушава да каже. На примјер: можемо знати 
шта пас покушава да каже ако погледамо његов 
реп, крзно, уши, њушку, очи и став. Питајте 
ученике да ли би и како би пришли сваком од 
приказаних паса.  

5. Моја књига о мачкама и псима: Ученици ће 
да испуне радни лист 4 у својој књижици тако 
што ће да нацртају и напишу како пас и мачка 
комуницирају с њима.  

1. Разговарајте: 
Упутите ученике како да 
препознају потребе паса 
и мачака и да спознају 
да су те потребе сличне 
нашим.  

• Ставите у врећицу разне ствари које 
представљају потребе: храну, воду, склониште, 
вјежбу/игру, здравствену заштиту и њежност. На 
примјер, можете ставити боцу воде и посуду за 
воду; дјечију играчку и играчку пса или мачке;  
фотографије људи са пријатељима и фотографије 
пса са његовим пријатељима итд. 

•  Питајте ученике шта морају да пију сваки дан. 
Кад кажу: „Воду“, извадите из врећице боцу с 
водом. Затим извадите животињску посудицу 
за воду и нагласите да и пси и мачке сваки дан 
треба да пију воду.  

• Наставите на исти начин и разговарајте о свакој 
потреби, упоређујући начин на које људи и 
животиње задовољавају своје потребе.  

2. Табеларни приказ: На табли или папиру 
нацртајте мрежни дијаграм у који ћете унијети 
све  потребе мачака и паса.

Додатне активности
Упознавање пса: Замолите ученике да у 
паровима одглуме упознавање са псом. Један 
ученик глуми пса, а други дијете које први пут 
сусреће пса. Најприје нека парови одглуме како 
не треба поступати при упознавању. Затим нека 
одглуме како на сигуран начин могу да приђу и 
упознају пса.  

Писање писма: Ученици пишу кратко писмо с 
тачке гледишта мачке, објашњавајући како се 
она осјећа у вези с неким митовима о мачкама. 
Писмо може да буде адресирано некој измишљеној 
породици или цијелој заједници. Ученици могу 
писати писмо као цијела група, у паровима, или 
индивидуално, зависно од нивоа на којем се 
налазе.  

3. Вокабулар: Нека ученици потраже подебљане 
ријечи на странама 6 и 7. Прочитајте наглас ријечи 
и питајте ученике да ли знају шта оне значе. Нека 
у Тумачу нађу те ријечи и прате текст док ви читате 
објашњења.  Поставите им сљедећа питања да бисте 
додатно разјаснили значење:  
• Коју обавезу имаш код куће? А у школи?
• А шта може да буде твоја обавеза у заједници?

4. Читање: Прочитајте наглас текст на страницама 6 и 
7 док ученици прате или углас читају с вама. Неки 
ученици ће можда и сами моћи да прочитају.  

5. Моја књига о мачкама и псима: Ученици ће 
испунити радни лист 5 у својим књижицама. Реците 
им да се присјете свога пса или мачке, или да 
замисле да су они одговорни за неког пса или мачку. 
Нека нацртају и напишу шта све треба да ураде да би 
се добро бринули за пса или мачку.  

Додатне активности
• Игра улога: Ученици ће радити у паровима. 

Један ученик/ца ће да глуми мачку или пса, а 
други њеног/његовог власника. Нека одглуме 
како се власник брине за пса или мачку. Нека 
неколико парова одглуми своју игру пред 
цијелим разредом.  

• Склониште: Ученици ће да дизајнирају 
склониште за мачку или пса. Објасните да 
склониште треба да заштити животињу од кише, 
снијега, вјетра, сунца и инсеката. Мора да има 
најмање три странице, кров, и мора да буде 
издигнуто изнад тла. Подстакните ученике да 
буду што креативнији у изради свог склоништа, 
али да се ипак придржавају ова три захтјева.  

• Хистограм: Ученици ће да направе хистограм и 
да у њега унесу податке о томе колико њих се 
брине о мачкама, а колико о псима.  
 ‒ Поразговарајте укратко о различитим начинима 
на које се људи брину о псима и мачкама (у 
свом дому или у заједници).

 ‒ Нека ученици који се брину о мачкама подигну 
руке. Затим нека ученици који се брину о 
псима подигну руке.

 ‒ Нацртајте хоризонталну линију на дну табле 
и испод ње напишите „Брину  о мачкама“ и 
„Брину  о псима“. Дајте сваком ученику по 
један самољепљиви папирић, или два ако се 
брине и о мачкама и о псима.

 ‒ Нека ученици напишу своје име на папирићима 
и затим их залијепе изнад линије да би 
направили ступце у том графикону. Упоредите 
та два ступца. Кроз кратку дискусију утврдите 
да ли има више ученика који се брину о 
мачкама или оних који се брину о псима.

Мачке, пси и ми

Прочитај и разговарај, 
стране 6 и 7
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Моја књига о мачкама и 
псима 

Име и презиме:   __________________

1
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Са псима и мачкама 
наш живот је бољи 

Ово ___________________ чини да се осјећам боље зато 

што _________________________________________________

__________________________________________________.

Нацртај примјер како  мачка или пас могу да учине твој живот 
бољим.

2
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Особине животиња

Нацртај мачку. Напиши назив 
за један од њених дијелова 
тијела и повежи са цртежом.

Нацртај пса. Напиши назив 
за један од његових дијелова 
тијела и повежи са цртежом.

Мачка користи 

______________________ 

да би_______________. 

Пас користи  

______________________ 

да би____________________.
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Ово ___________________  ми  говори __________________

____________________________________________________

тако што  ____________________________________________.

Разговарај са 
животињама

Нацртај како мачка или пас причају с тобом.
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Брига о мачки или псу

Нацртај шта требаш да урадиш да би се бринуо/ла 
о псу, или мачки.

Бринем се о ___________________ тако што__________________

_______________________________________________________.

5

Мачке, пси и ми: Радни лист                                               Програм едукације за заштиту и добробит животиња



Програм едукације за заштиту и добробит животиња        Мачке, пси и ми: Mагазин за ученике

Пси и мачке живе с људима 
хиљадама година.

Мачке и пси имају посебан однос с нама. 
Живе скупа с људима у готово сваком дијелу 
свијета.

Пси и мачке су припитомљени некада 
давно. То значи да су живјели близу људи, 
па су се током хиљада година промијенили и 
престали су да буду дивљи. 

Мачке и пси чине наш живот бољим. Дају 
нам љубав и уче нас како да будемо љубазни. 
Неки пси помажу људима у лову, неки чувају 
овце или вуку терет кроз снијег. Неке мачке 
помажу људима тако што хватају глодавце. Тако 
пси и мачке помажу људима да буду сретнији и 
здравији.

Људи су склопили договор са мачкама и 
псима. Они нама помажу, а ми о њима морамо 
добро да бринемо. Кад су животиње око нас 
сретне и здраве, и ми смо сретни и здрави. 

Тада сви побјеђујемо!

Mагазин за ученикеМачке, 
пси и 
ми 

1
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Невјероватна мачка
Мачке су невјероватне животиње. Људи 

се већ хиљадама година диве мачкама. 
Стари Египћани обожавали су мачке. Чак су 
их мумификовали! Викинзи су их држали на 
својим бродовима да лове мишеве и праве им 
друштво.  У неким мјестима мачке су симбол 
среће.  

Тијело мачке је као створено за лов. Као и 
њихови  сродници леопарди, тигрови и јагуари 
– мачке се најприје пришуњају свом плијену, а 
затим га заскоче. Мачке углавном лове у сумрак 
или ноћу. Иако могу ловити, мачкама и даље 
требају људи да се брину о њима.  

Мачке много спавају. Тако 
чувају енергију која им је 
потребна за лов.  

Уши
Мачка има одличан слух. 
Мрда ушима да би чула 
звук из свих праваца.

Очи
Мачкине очи су такве 
да добро види и у 
мраку.

Бркови
Бркови помажу 
мачки да зна гдје 
се налази, чак и у 
мраку. 

Језик
Мачји језик је рапав. 
Има сићушне кукице 
(папиле) које јој 
помажу при чишћењу.  

Шапе
Мачка може 
тихо ходати на 
својим меканим 
шапама. 

Канџе
Заобљене канџе каче се 
за подлогу када мачка 
трчи или се пење. 
Мачка такође користи 
канџе да уграби плијен. 

Реп
Реп мачке је врло 
савитљив. Он joj 
помаже да одрже 
равнотежу.  

Ноге
Снажне ноге помажу 
мачки да брзо трчи 
и скаче. Мачка може 
скакати врло високо.
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Говор мачке
Наравно, мачке не могу говорити. Али 

имају разне начине на које показују како се 
осјећају или да им нешто треба. Када тјерају 
од себе друге мачке, знају фрктати. При 
упознавању се дотичу њушком. Ако желе да 
се играју, окрену се на леђа.  

Мачка која би вољела да се мази можда 
ће се брадом очешати о тебе. Ако полако 
затвори очи, то значи „Свиђаш ми се!“ 
Мачке преду када су опуштене и сретне. 
Али такође могу прести када су уплашене 
или када их нешто боли. Тада им предење 
помаже да се осјећају боље.  

Мачка која извија леђа и накостријеши 
длаку жели да изгледа велика и страшна. 
Она говори: „Плашим се, молим те остави 
ме на миру!“ Мачка те у таквим ситуацијама 
може огребати. Зато буди пажљив/а!  

Мачке понекад изгледају тајновито. 
То је био разлог да су о њима 
измишљене неке приче, тј. митови. 
Али јесу ли те приче истините?  

Нетачно Тачно 
Мачке 
имају девет 
живота.

Мачке имају 
само један 
живот, зато се 
добро брини о 
њима!

Црне мачке 
су зле или 
доносе 
несрећу.

Црне мачке су 
исте као и све 
друге. Све су 
дивне!  

Мачке 
се увијек 
дочекају на 
ноге.

Мачке се често 
дочекају на ноге. 
Али и оне могу 
да се  повриједе 
ако падну с 
висине.  

Мачке се чисте лизањем властитог крзна.
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Изузетан пас
Најближи сродник пса је вук. Вукови 

живе у групама које се зову чопори. 
Вукови у једном чопору брину се једни 
о другима. И пси то раде када живе с 
људима. Чувају наше домове тако што 
лају на странце или друге псе. Показују 
своју наклоност тако што нам прилазе да 
их помилујемо. Пси, као и вукови, воле 
да се играју.  

Неки пси изгледају као вукови, али 
већина њих не изгледа тако. Неки су 
толико малени да могу стати у твоје руке. 
Неки су високи као трогодишње дијете. 
Постоји много пасмина паса и све се 
разликују по величини и облику.  

Прије много хиљада година вукови су 
схватили да могу да нађу храну поред 
огњишта људи. Ови вукови су људима 
помагали у лову. Вукови и људи су радили 
заједно. Постепено су неки вукови постали 
припитомљени пси какве познајемо данас.  
 
 
 

Због чега пси све њуше?
Пси много тога сазнају путем 
мириса. Могу сазнати колико 

неки други 
пас има 
година, како је 
расположен, 
је ли здрав и 

да ли је мужјак или женка. Све 
ово могу да сазнају и о теби 
када те оњуше!  
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Реп
Пси користе 
реп за 
равнотежу. Уз 
помоћ репа 
пси и причају! 
Када пас брзо 
маше репом, 
обично жели 
да каже: 
„Узбуђен сам!“  

Уши
Код неких 
паса уши стоје 
усправно, а код 
других су оборене. 
Пси веома добро 
чују и могу да чују 
више звукова него 
људи.  

Крзно
Крзно грије пса 
када је хладно, а 
расхлађује га када је 
вруће. Пси мијењају 
длаку на прелазу 
из хладних у топла 
годишња доба.  

Њушка
Пси имају 
невјероватно 
чуло њуха – чак 
10.000 пута јаче 
од људског.  

Зуби
Зуби пса служе за хватање 
и тргање хране, као и код 
њихових рођака вукова.  

Уста
Пси дахћу кад им је вруће. 
Тако се расхлађују. 

Шапе
Пси имају јастучиће на шапама. 



Говор пса
Пси имају осјећања, баш као и људи. 

Начин на који држе тијело говори нам како се 
осјећају.  

Пас који се плаши можда ће приљубити 
уши уз главу. Спустиће реп или га чак подвити 
испод себе. Можда ће да се и шћућури. 
Уплашени пси желе да их оставимо на миру.  

Када је пас уплашен, или мисли да је у 
опасности, могу му се накостријешити длаке 
на врату. Широм ће да отвори очи и покаже 
зубе и зарежи. Клони се паса који овако 
изгледају.  

Пас чије лице и тијело изгледају опуштено 
је сретан. Ако је предње ноге спустио према 
земљи, а подигао задњи дио тијела, то значи 
да хоће да се игра!   

Како се упознати с псом
Пази да поздрављаш само оне псе који желе да се 
поздраве с тобом!  
1. Ако је власник пса у близини, питај га да ли је у реду да 

помилујеш пса. Ако је пас свезан или лута сам, остави га на 
миру.    

2. Ако се власник 
сложи, пусти пса да 
оњуши твоју руку. 
Тако ће боље да те 
упозна и да се осјећа 
угодно.  

3. Ако пас сретно 
маше репом (реп 
је високо и брзо се 
помјера) и њушком 
ти се приближава, то 
значи да жели да те 
упозна!   

Пас се најугодније осјећа ако га милујеш по  
бради или по тијелу са стране.   

Плашим 
се. 

Остави ме 
на миру.

Одбиј! 

Хај’мо се 
играти! 
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Брига о мачкама и 
псимаđ
Када домаће животиње живе с 
људима, оне зависе од нас. Ми смо 
одговорни за мачке и псе  који живе 
међу нама. Појединац, породица 
или читава заједница би могли да се 
брину о њима.  

Без обзира ко се брине о мачкама и 
псима, све животиње требају исто:  

 

 

 1  Храну и воду

„Народна кухиња“ за кућне љубимце
У Њемачкој неки људи не могу 
приуштити да купе храну за своје 
псе и мачке. Зато је IFAW, заједно 
са организацијом Tiertafel, отворио 
„народну кухињу“ за кућне љубимце.   

2  Заклон од сунца          
и хладноће

   3   Старање кад 
су болесне или 
повријеђене          

4  Вјежбање и игру

5  Љубазност
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Суботњи клуб „КАНЏА“
У Јужној Африци дјеца имају мјесто 
гдје доводе своје псе суботом 
поподне. Зове се суботњи клуб 
„КАНЏА“. Упосленици IFAW-a помажу 
дјеци да науче како да се брину о 
псима. Дјеца овдје могу да се баве 
разним корисним радом и понешто 
поједу.  

Мачке и пси чине наше животе 
бољим.  Као и наша породица и 
пријатељи, они могу да нас насмију 
кад смо тужни или усамљени. Неки нас 
штите, а неки нам помажу у послу. Као 
и наше комшије, мачке и пси су важан 
дио наше заједнице. Када им посветимо 
вријеме да их боље разумијемо, они 
нас могу научити понешто и о другим 
животињама.  

Дугујемо им најбољу могућу бригу. 
Кад су мачке и пси сретни и здрави, 
и људи су сретни и здрави. То се зове 
договор о припитомљавању. 

И тај договор је успјешан.
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Тумач мање познатих ријечи

заједница: група људи који живе једни поред других, 
или дијеле иста увјерења, традицију и начин живота

мит: народна прича за коју се не зна да ли је истинита, 
нешто попут бајке

одговорност: нешто што људи морају урадити јер је то 
исправно

однос: начин на који се два или више живих бића слажу 

пасмине: групе животиња унутар једне врсте које 
слично изгледају и понашају се  

плијен: животиња коју лови друга животиња

припитомљен/а: када животиње хиљадама година живе 
уз људе и промијене се толико да више нису дивље и 
требају им људи да се брину о њима  

старање: брига о некоме или нечему

чопор: група паса који живе заједно
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