
За узраст од 8 до 10 година

Мачке, 
пси и ми 

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.  

Свака лекција има за циљ да подржи и прошири концепте обрађене у видео-материјалу 
и магазину за ученике. Дате су и сугестије за прилагођавање наставних јединица млађим 
ученицима или ученицима са умањеним способностима, као и за проширивање градива за 
старије или напредније ученике. Зависно од наставних јединица и активности које одаберете 
за рад, можете једну или двије лекције да обрадите као засебне активности, или можете овај 
програм да представите кроз једнедељне или двонедељне јединице. Овдје је дат један од 
могућих приступа:  

1. Увод у тематску цјелину и упознавање са садржајем Видео (DVD), лекције 1 и 2,
радни листови 1 и 2  

А. Гледање видео-материјала: погледајте филм заједно с ученицима да бисте им дали 
основне информације и испитали ниво њиховог предзнање о мачкама и псима. Док 
гледају филм, ученици могу користити радни лист 1 да би се лакше фокусирали на важне 
информације. Након гледања ученици могу у групама да разговарају о својим утисцима.  

Б. Читање магазина: Слиједите приједлоге наведене у лекцији 2 и на тај начин припремите 
ученике за читање магазина. Током читања ученици могу да користе и радни лист 2, у који 
ће записивати кључне ријечи, питања која имају или неке њима занимљиве податке.  

2. Наставне активности  Водич за наставнике: лекције 3–6,  радни листови 3–5 и 
новински чланак (фикција)

Наставним јединицама потпомогните проширивање концепата о којима се говори у 
магазину за ученике. У лекцији 3 фокус је на научном приступу прилагођавању и начину 
на који су се мачке прилагођавале на своју околину током дужег временског периода. У 
лекцији 4 обрађене су активности о теми комуникације паса и мачака и методе развијања 
емпатије према њима. Лекција 5 усмјерава ученике на категоризацију потреба паса, 
мачака и људи, те их адекватно припрема за посматрање паса и уочавање знакова њиховог 
занемаривања. У лекцији 6 дат је новински чланак и могућност да ученици расправљају о 
плановима локалних власти за збрињавање паса луталица.  

3. Додатна активност и покретање акције  Водич за наставнике: лекције, летак
Покрени се

Увођењем одговарајућих додатних наставних активности, које су дате у лекцијама као што 
су домаћи задаци или додатни пројекти, пружићете прилику ученицима да утврде стечено 
знање.

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:  Гледање видео материјала 
2. Лекција 2. Читање магазина за ученике
3. Лекција 3. Прилагођавање животиња
4. Лекција 4. Комуникација и емпатија
5. Лекција 5. Инспектор за животиње
6. Лекција 6. Превише паса?

Радни листови за ученике
1. Радни лист 1: Водич за гледање видео материјала 
2. Радни лист 2: Водич за читање
3. Радни чист 3: Прилагођавање мачке
4. Радни лист 4: Инспектор за животиње
5. Радни лист 5: Инспектор за животиње
6. Новински чланак: Град разматра план за уличне псе

Магазин за ученике
1. Мачке, пси и ми
2. Пси и мачке у нашим заједницама
3-5.      Невјероватна мачка
6-7.      Изузетан пас
8. Шта кажеш?
9. Живјети са мачкама и псима
10-13.  Брига о мачкама и псима
14. Тумач мање познатих ријечи

Видео материјал
Едукативни видео материјал за овај програм траје око  
18 минута. Доступан је у DVD формату и online:  
http://vimeo.com/109145364 
  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.   

© 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; детаљ језик, Shutterstock/Pallando;  детаљ канџе, 
Shutterstock/kuban_girl), str. 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).  

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

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.



Лекција 1: Гледање видео материјала

Преглед  Ученици ће добити потребне уводне информације за читање 
магазина за ученике Мачке, пси и ми. Они ће увидјети колико су комплексна 
стајалишта о мачкама и псима и упознати различите начине суживота мачака/
паса и људи у различитим културама и кроз историју.  
 
Наставни циљеви   Ученици ће да покажу степен разумијевања различитих 
стајалишта; да анализирају везе између мачака и паса с једне стране и људи 
с друге стране; да идентификују физичке одлике мачке и пса; да препознају 
посљедице одсуства мачака и паса по заједницу и друштво.  

Загријавање: Шта ви мислите?
Ова активност ће помоћи ученицима да схвате да људи 
имају различито виђење односа људи и мачака/паса.  

1. Пошто ова активност може изазвати жучне реакције, 
прије почетка поновите основна правила рада у 
групи.  

2. У сваки угао учионице поставите по једну од ових 
ознака: Потпуно се слажем; Слажем се; Уопште се 
не слажем; Не слажем се.  

3. Прочитајте први став наведен у доњем тексту. 
Замолите ученике да стану у онај угао гдје се налази 
ознака која најбоље одражава њихово мишљење о 
овом ставу.  

4. Замолите ученике да са осталим ученицима у истом 
углу поразговарају о свом одговору. Објасните да 
након ових дискусија могу да се предомисле и пређу 
у други угао ако желе.   

5. Забиљежите број ученика у сваком углу. Пређите на 
други став.  

6. Након што ученици дају своје мишљење о свим 
ставовима, окупите цијелу групу и питајте их шта су 
научили једни од других. Шта их је изненадило?  

Ставови

•   Пси и мачке помажу људима и заједницама.

•   Псима и мачкама нису увијек потребни људи да би се бринули о њима.

•   Пас који уједа можда је уплашен.

•   Псима се не смије дозволити  да слободно лутају. 

Прије/током гледања видео материјала
1. Реците ученицима да ће гледати филм о псима 

и мачкама и њиховом односу с људима. Сваком 
ученику дајте примјерак радног листа 1. Објасните 
како ће им радни лист помоћи да се фокусирају на 
важне детаље у филму.  

2. Прочитајте питања/смјернице (радни лист 1) 

заједно са ученицима и допустите им да погађају 
одговоре. Реците им да имају ова питања/
смјернице на уму док гледају филм, а да у други 
дио радног листа дописују евентуална додатна 
питања.  

3. Прикажите филм. Зауставите га у било којем 
тренутку ако желите да посебно нагласите неки 
податак или да добијете одговоре од ученика.  

Након гледања видео-материјала
1. Разговарајте о питањима/смјерницама (радни 

лист 1). Уколико се ученици не слажу око 
одговора, поново пустите дијелове филма да би 
ученици могли да провјере одговоре.  

2. Замолите ученике да међусобно размијене 
питања која су записивали док су гледали филм. 
Поразговарајте о тим питањима сви заједно и 
подсјетите ученике да одговоре траже док буду 
читали магазин за ученике (лекција 2).  

3. Поново поставите питања из вјежбе загријавања. 
Пребројте ученике који се сада слажу или не 
слажу са сваким од ставова и упишите резултате. 
Разговарајте с ученицима  о томе да ли су се 
њихови одговори промијенили и зашто.  

4. Позовите ученике да направе рекламу за овај 
видео материјал. Нека ученици одреде који је то 
најважнији или најзанимљивији детаљ/податак 
који би се  појавио у реклами. /Као мала помоћ 
–  овдје се могу поново вратити на питања/
смјернице (радни лист 1)/. Тражите да својом 
рекламом пробуде остале тако што ће је учинити 
допадљивом  убацивањем елемената попут 
графике, оцјене коју је филм добио и изјаве 
„критике“, звијезда филма – самих паса и мачака.  

Прилагођавање активности
(за млађе ученике/ученике са умањеним способностима)
• Прикажите табелу из радног листа 1 и попуните је заједно 
као група током поновног гледања филма. Зауставите се на 
кључним мјестима у филму и поразговарајте о питањима/
смјерницама (радни лист 1). Упишите питања ученика.  

Проширивање активности
(за старије/напредније ученике)
• Подстакните мање групе ученика да додатно истраже 
питања која имају након гледања филма. Ученици могу 
информације потражити у библиотеци или на Интернету. 
Замолите их да своје сазнања подијеле са цијелим 
разредом.  
• Нека ученици поново погледају филм након читања 
магазина за ученике. Подстакните их да упореде начине 
на који су информације представљене у ова два медија.  
Урадите активност у којој ће ученици најприје да 
размисле, а потом у паровима па онда с цијелом групом 
да подијеле своје мишљење о томе како елементи у 
филму као што су музика, слике и интервјуи утичу на 
њихово разумијевање теме или на њихове емоције.  

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

Вријеме: 60 минута



 

 

Прије/током читања
1. Замолите ученике да прегледају наслове, фотографије 

и описе испод фотографија у магазину Мачке, пси и 
ми. Нека најпре у паровима, а затим у цијелој групи 
поразговарају о сљедећим питањима:   
• Шта за вас значи ријеч ‘припитомљавање’? Шта 
означава ова ријеч кад су у питању мачке и пси? 
• Шта значе ријечи луталице, власнички, заједница и 
полудивљи када говоримо о мачкама и псима? 
• Шта мислите које одговорности имају људи према 
мачкама и псима?

2. Прочитајте наглас сваку ријеч из Тумача и њену 
дефиницију. Замолите ученике да кажу које ријечи 
су им познате, а за које им је потребно додатно 
појашњење.  

3. Дајте ученицима радни лист 2 у који треба да упишу 
ријечи о којима желе сазнати више. Нагласите да у 
тексту могу пронаћи подебљане ријечи из Тумача. 
Реците им да би требали забиљежити и друге ријечи 
које примијете током читања, а о којима желе више 
поразговарати у групи.  

4. Реците ученицима да док читају забиљеже питања и 
коментаре у рубрикама „Питања везана за текст“ и 
„Занимљива нова сазнања“. Замолите их да прочитају 
текст.  

Након читања
Разговарајте с ученицама о прочитаном тексту. Можете их 
подијелити у мање групе да би учествовали и они ученици 
којима је приликом читања потребна помоћ.  
1. Замолите ученике да с групом подијеле питања на која 

су наишли током читања и да о њима поразговарају. 
Подстакните их да у тексту пронађу информације које 
се односе на та питања. Направите листу питања која ће 
ученици можда морати додатно да истражују како би 
дошли до одговора.  

2. Разговарајте о ријечима из текста које су ученици 
уписали у свој радни лист. Замолите их да пронађу те 
ријечи у тексту, прочитају наглас реченице у којима се 
оне налазе и затим продискутују о њиховом значењу.  

3. Разговарајте о свим дијеловима текста, а ученици нека 
одаберу најважније ставке у сваком од поглавља. Нека 
ученици поново прочитају текст и пронађу одговоре на 
доље наведена питања. Подстакните их да пронађу у 
тексту дијелове којима ће поткрепити своје мишљење. 
Упишите њихове одговоре у табелу. 

• (стр. 1) Зашто се мачке и пси називају 
припитомљеним животињама? Шта то значи за 
људе? Шта то значи за животиње?  

• (стр. 2) На које све начине пси и мачке живе у 
заједницама? Шта мислите зашто је важно 
разумјети различите начине на који они  живе?  

• (стр. 3–5) Који су најважнији подаци у тексту о 
мачкама?  

• (стр. 6–7) Који су најважнији подаци у тексту о псима?  
• (стр. 8) Шта можете научити о псима на овој 

страници? Зашто је то важно?  
• (стр. 9–13) Који су најважнији подаци у сваком од 

поглавља овог текста?

Прилагођавање активности
(за млађе ученике/ученике са умањеним 
способностима)
• Замолите ученике да упореде домаће и дивље 
животиње. Које су њихове сличности? Које су разлике? 
Како се испуњавају њихове потребе? Нека сваки 
ученик/ца напише име једне животиње на картицу и 
нека нацрта њену слику. Заједно с ученицима сложите 
картице у групе: домаће или дивље животиње. 
(Напомените да понекад домаће животиње могу 
постати дивље). Нека ученици објасне свој избор.  

Проширивање активности
(за старије/напредније ученике)
• Нека ученици упореде однос који људи имају према псима/
мачкама и однос који имамо према другим животињама, 
домаћим/дивљим.  
•Предложите ученицима да направе истраживање о мачкама 
и/или псима у некој другој земљи или дијелу свијета. 
Подстакните их да сазнају више о прошлости мачака и/или 
паса у том подручју, о томе како се на њих гледа у тој култури 
и како живе с људима. Нека ученици на постеру представе 
своја сазнања.  

 
  

Преглед   Ученици ће разумјети посебан однос који људи имају с мачкама и 
псима, обогатити свој вокабулар у вези с мачкама и псима и вјежбати вјештину 
постављања питања и давања одговора уз истовремено навођење доказа из 
текста.  
Наставни циљеви   Ученици ће усвојити основни вокабулар у вези са псима и 
мачкама; постављаће питања, дискутовати и размјењивати информације о псима и 
мачкама; описивати везе између мачака, паса и људи.  

Лекција 2: 
Читање магазина за ученике

Читање текста: Неки ученици можда неће моћи 
да прочитају текст без ваше помоћи. Прочитајте га 
наглас заједно с њима, или нека га ученици прочитају 
у паровима. Такође можете  распоредите читање 
магазина на два дана.  
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 Лекција 3: 
Прилагођавање животиња

Преглед   Ученици ће разумјети  концепт прилагођавања животиња  на своју 
околину током времена (с аспекта науке). Ученици ће моћи да схвате како у 
процесу прилагођавања одређеној средини еволуирају одлике животиња.  

Наставни циљеви    Ученици ће дефинисати и идентификовати 
карактеристике прилагођавања животиња; препознаваће физичке одлике 
мачака; описиваће како се физичке одлике прилагођавају функцијама мачака; 
продубиће своју заинтересованост за мачке.  

Представљање процеса прилагођавања
1. Прочитајте страну 3 магазина за ученике заједно 

с њима. Представите им термин прилагођавање. 
Објасните ученицима да је прилагођавање процес 
промјена физичких одлика или понашања који 
помаже животињи да преживи у одређеној 
средини. Животиње су пролазиле кроз различите 
процесе прилагођавања који су им помогли да се 
самостално крећу, проналазе храну или воду, да 
се угрију или расхладе, да брину о својим младим 
или да се заштите од грабежљиваца у средини у 
којој живе. На примјер, тигрово пругасто крзно 
је карактеристика прилагођавања која му је 
омогућила камуфлажу – захваљујући пругама тигар 
се може сакрити у високој трави и тако вребати 
плијен.   

2. Нека сваки ученик замисли неку животињу и неку 
њену особину прилагођавања. Ученици разговарају 
о својим идејама у паровима, а затим их образлажу 
читавој групи. Упишите одговоре у табелу.  

Разговарајте о томе како се животиње 
прилагођавају
1. Реците ученицима да се животиње прилагођавају 

својој околини током стотина и хиљада генерација. 
Објасните да домаће мачке потичу од дивљих 
мачака, које су преживјеле само захваљујући лову. 
Замислите да су прије много хиљада година 
неке мачке имале јастучиће на шапама који су 
им омогућавали да ходају тихо, док друге мачке 
то нису имале. Које мачке су били бољи ловци?  
Разговарајте  о томе да мачке са нечујним шапама 
имају веће шансе да улове храну и преживе, док 
ће друге мачке највјероватније да остану гладне. 
Ако оне које преживе добију потомке, да ли ће они 
имати веће или мање шансе да имају нечујне шапе 
(и тако буду бољи ловци) као и њихови родитељи? 

2. Објасните ученицима да ће, након много генерација, 
већина мачака имати шапе које им омогућују да успјешно 
лове (мекане, нечујне шапе с јастучићима).  
Објасните да се на тај начин мачке прилагођавају својој 
околини.

Анализирајте прилагођавање физичких 
одлика мачке
1. Дајте ученицима да испуне радни лист 3. Реците им да 

наведу неке од физичких одлика мачке и објасне како јој 
оне помажу да преживи. Нека затим размисле о средини 
у којој мачке живе и како би се свака од тих одлика могла 
даље развијати да би се мачка још боље прилагодила. 
Реците ученицима да нема исправног или погрешног 
одговора на ово питање. Циљ је да ученици размишљају 
и изван оквира задатог текста.  

2. На крају подсјетите ученике да, иако домаће мачке имају 
способност прилагођавања и то их чини добрим ловцима, 
оне ипак више нису дивље животиње и зато су им 
потребни људи у испуњавању њихових потреба.  

Прилагођавање активности
(за млађе ученике/ученике са умањеним способностима)
Игра улога: Демонстрирајте процес прилагођавања 
кроз игру улога – ученици треба да одглуме миша 
којег вребају двије мачке – једна са нечујним шапама 
и друга са бучним шапама. Нека „миш“ прекрије очи. 
Реците му/јој да каже „Стани!“ кад чује „мачку“. Нека 
„мачка“ са бучним шапама приђе „мишу“. Када „миш“ 
чује ту „мачку“ и каже „Стани!“, „мачка“ престаје да се 
креће. Поновите игру с „мачком“ са нечујним шапама. 
Упоредите колико су близу „миша“ дошле обје „мачке“ 
и затим наставите игру у другим паровима. Разговарајте 
о томе која би од ових мачака имала веће шансе да 
нађе храну, да преживи и да се размножава: мачка са 
нечујним шапама или она са бучним шапама?  

Проширивање активности
(за старије/напредније ученике)
Природна селекција: Нека ученици направе „дрво“ које ће 
приказивати неколико генерација мачака и ефекте природне 
селекције током времена. Направите 15 зелених картица 
које представљају мачке с нечујним шапама, 2 црвене 
картице за мачке са бучним шапама и 7 жутих картица за 
мачке са  „осредњим“ шапама.  Формирајте хоризонтални 
низ са по 2 картице сваке боје. Пођите од претпоставке 
да мачке са бучним шапама (црвене) нису баш успјешне 
у лову, те да умиру од глади и немају потомства. Остале 
мачке добијају сву ловину и имају по једно, два или три 
мачета. Поређајте картице које представљају нову генерацију 
мачака, која се састоји само од зелених и жутих картица. 
Затим претпоставите да ће у сљедећој генерацији зелене 
мачке ухватити сву ловину и имати мачиће, док жуте неће 
имати потомства. Кроз двије генерације мачке с нечујним 
шапама ће превладати. Објасните ученицима да у стварном 
свијету ове категорије нису тако јасно разграничене него 
да се природна селекција дешава током стотина и хиљада 
генерација.   

НАПОМЕНА: Може се десити да ученици погрешно схвате 
да су мачке развиле нечујне  шапе током свог животног 
вијека, те да преносе ову ‘стечену’ одлику на своје потомство. 
Међутим, животиње не могу пренијети стечене физичке 
одлике. Одређена одлика се селектује и формира кроз много 
генерација; мачке с овом одликом имају веће шансе да 
преживе и да се размножавају.  
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Лекција 4: 
Комуникација и емпатија
Преглед  Ученици ће анализирати како пси и мачке комуницирају. Ученици 
ће развити друштвену вјештину емпатије кроз упознавање с невербалном 
комуникацијом паса и мачака и животињском перспективом. Ученици ће се 
укључивати у критичку дискусију, игру улога и активност посматрања (опсервације).  

Наставни циљеви   Ученици ће научити да препознају понашање (бихејвиоралне 
карактеристике) паса и мачака; да препознају погрешне информације о мачкама; да 
разумију какав утицај може да има опхођење према мачкама и псима с поштовањем; 
да покажу степен свијести  и идентификују се са „осјећањима“ мачака и паса; да 
искажу уважавање за облике природног понашања и потребе мачака и паса.  

Загријавање: Погоди о чему говорим!
1. Одиграјте невербалну игру „телефона“. Смислите једну 

поруку коју би пас или мачка жељели да пренесу, на 
примјер: „Вруће ми је и желим да нађем неки хлад“. 
Пренесите ту поруку ученику користећи се само 
покретима.  

2. Нека ученици даље преносе поруку једни другима 
такође користећи само гестикулацију. Наставите тако 
све док порука не стигне до посљедњег ученика. На 
крају замолите њега/њу  да наглас каже поруку.  

3. Разговарајте о томе како су се осјећали док су 
комуницирали невербално. Питајте ученике: Шта 
мислите како се пси и мачке осјећају када покушавају 
да разговарају с нама, а ми их не разумијемо? 
Објасните ученицима да разумјети и проживљавати 
осјећања других значи суосјећати с њима – осјећати 
емпатију.  

Разумјети псе
1. Нека ученици пронађу страну 8 магазина за ученике. 

Разговарајте о говору тијела на свакој од илустрација. 
Шта говори сваки дио тијела? Који дијелови тијела 
могу одаслати исту поруку?  

2. Нека ученици у паровима погледају фотографије паса. Да 
ли препознајете исти говор тијела са илустрација? Да 
ли комбинација дијелова тијела на свакој слици јасно 
указује на оно што пас говори? Зашто? Је ли могуће 
примити помијешане сигнале (нпр. када се чини да 

реп говори нешто сасвим другачије у односу на уши)? 
Разговарајте о томе у групи.  

3. Разговарајте о томе зашто је важно да људи разумију 
што им пас „каже“ кроз говор тијела. Ако видите пса 
који изгледа као (покажите неку фотографију), шта 
бисте урадили? Зашто? Зашто је важно узети у 
обзир ситуацију у којој се пас налази када покушавамо 
одгонетнути шта нам он говори?  

Разумјети мачке
1. Проучите посљедње параграфе на странама 4 и 5 

магазина за ученике. Упутите ученике да препознају 
шта мачке „говоре“ када преду и како показују да им се 
нешто свиђа.  

2. Прочитајте заједно са ученицима митове/стварне 
чињенице о мачкама на страни 5. Разговарајте с њима о 
митовима:   
• Како митови утичу на начин на који људи третирају 
мачке? 
• Како можемо људима помоћи да науче да митови 
нису истинити? 

3. Питајте ученике знају ли за још неке митове о мачкама. 
Упутите их да сазнају још информација о митовима 
– како су они настали, а које су стварне чињенице. 
Ако желите проширити ову активност, ученици могу 
у мањим групама да направе постере на којима ће 
протумачити и разбити један или више митова о 
мачкама.  

 

Прилагођавање активности   
(за млађе ученике/ученике с умањеним способностима)

• Да бисте демонстрирали како говор тијела може да 
изражава емоције, замолите ученике да покажу на које 
све начине могу ходати – брзо, поскакујући, вукући ноге, 
лагано шетајући итд. Затим замолите неке ученике да 
демонстрирају „срећни“ ход, „љутити“ ход, „преплашени“ 
ход и сл. Можете питати цијелу групу да погађа коју емоцију 
преноси „шетач“.  
• Позовите ученике да одглуме сценарио у којем један 
ученик глуми пса, а други његовог власника. На примјер, 
током шетње пас се умори и жели да легне. Власник жели 
да настави ходати. Ученици у публици нека говоре ријечи 
које описују осјећања пса. Разговарајте о говору тијела пса и 
реакцији власника.  
• Реците ученицима да нацртају пса који ће говором тијела 
изражавати своја осјећања. Нека се ученици користе 
илустрацијама у дијелу „Шта кажеш?“ на страни 8. 

Проширивање активности
(за старије/напредније ученике)

• Нека ученици посматрају неку животињу код куће или у 
заједници у којој живе, уз дозволу родитеља или старатеља. 
Нека запишу у каквој ситуацији се налази животиња, како се 
понаша и шта мисле да животиња осјећа. Нека затим своја 
запажања пренесу читавој групи.  
• Предложите ученицима да та запажања упишу у свој 
дневник или објаве као свој пост на Интернет страницама – 
али из угла пса или мачке – гдје ће описати њихова осјећања 
током дана. Примјер сценарија о којима ученици могу 
писати: пас је остављен завезан цијели дан док је његов 
власник био одсутан; пас луталица тражи нешто за јело; 
мачка се осјећа усамљено јер људи вјерују да она доноси 
несрећу.
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Лекција 5: 
Инспектор за животиње
Преглед   Ученици ће разумјети концепт потреба с аспекта друштвених наука, 
те да људи морају испуњавати потребе паса и мачака. Ученици ће анализирати 
животне услове животиња и научити како да препознају знакове занемаривања.   

Наставни циљеви   Ученици ће научити да дефинишу потребе и препознају 
физичке, друштвене и бихејвиоралне потребе, које морају бити испуњене да 
би пси и мачке напредовали; да анализирају понашање људи које помаже или 
штети псима и мачкама; да науче како преузети одговорност за добробит паса и 
мачака; да процијене доказе о занемаривању у односу на потребе паса/мачака.  

Дискусија о физичким и бихејвиоралним 
потребама  (сви узрасти/нивои способности) 

1. Објасните да свако живо биће има потребе да би могло 
преживјети. Реците ученицима да, иако пси и мачке не 
изгледају као ми, многе су ствари једнако потребне и 
нама и њима.  

2. Направите табелу са двије колоне. Прву колону назовите 
Потребе људи, а другу Потребе паса/мачака. Поведите 
дискусију о томе шта је ученицима потребно да би 
водили здрав и сретан живот (храна, вода, физичка 
вјежба, пријатељи, здравствена заштита). Нека упореде 
сопствене потребе са потребама паса и мачака. Уписујте 
њихове идеје у табелу. Ако је потребно, користите 
предмете који ће их навести на одговоре, нпр. флаша 
воде, играчка, фотографија пријатеља у игри (пси/мачке и 
људи) итд. 

3. Питајте ученике ко се брине о потребама паса и мачака. 
Зашто се они једноставно не могу сами бринути о 
себи?  

Инспектор за животиње (сви узрасти/нивои 
способности) 

1. Објасните ученицима да, ако се не води брига о мачкама 
или псима, ту може помоћи „инспектор за животиње“. 
Прочитајте доњи сценарио. Објасните ученицима да ће 
они бити истражитељи који ће тражити доказе о ономе 
што каже власник или особа која их је позвала. Ученици 
могу радити као цијела група или у мањим групама. 

2. Покажите ученицима цртеж 1 (околина и пас) из радних 
листова 4-5. Објасните да, када стигну у Бенијево 
двориште, треба да сагледају цјелокупну ситуацију и 
детаљно опишу пса и средину у којој живи. Помозите им 
сљедећим питањима:   
• Како Бени изгледа? Шта ради? 
• Какви су његови животни услови? Је ли свезан? Је ли 
запетљан у конопац?  
• Како изгледа Бенијева околина?  
• Шта мислите зашто је сусједа пријавила Бенијеву 
ситуацију?

3. Покажите ученицима цртеж 2 (физичко стање). Реците 

им да погледају Бенија и процијене његово свеукупно 
стање.   
• Шта говори Бенијев говор тијела? 
• Да ли изгледа добро ухрањен? По чему то знамо? 
• Да ли му огрлица на врату одговара? (ученици могу 
закључити да је огрлица превише лабава јер је пас 
смршао)  

4. Покажите ученицима цртеж 3 (храна). Реците им да 
потраже знакове који говоре да Бени добија храну два 
пута дневно, како тврди његова власница.   
• Како изгледа његова посуда за храну? 
• Може ли је Бени дохватити? 
• Има ли у посуди хране?

5. Покажите ученицима цртеж 4 (вода). Реците им да 
потраже доказе о томе да Бени увијек има воде.   
• Може ли Бени дохватити посуду с водом? Је ли она 
окренута на праву страну?   
• Да ли посуда изгледа као да је у њој недавно било 
воде?

6. Покажите ученицима цртеж 5 (склониште). Реците 
им да склониште могу бити различита мјеста, али да 
мора заштитити животињу од кише, снијега, вјетра, 
сунца итд. Реците ученицима да утврде има ли Бени 
адекватно склониште. 
• Може ли Бени ући у своје склониште? 
• Да ли га оно штити од временских неприлика? 
Објасните. 
• Да ли у склоништу постоји нека простирка, нпр. 
слама или суха дека?  

7. Покажите ученицима цртеж 2 поново (здравље/
ветеринарска њега). Реците им да потраже знакове 
болести или повреда.   
• Примјећујете ли неке знаке који указују да је Бени 
болестан или повријеђен?   
• Да ли му очи сузе или су пуне раница? 
• Примјећујете ли неке свјеже повреде или красте? 

8. Покажите ученицима поново цртеже 1 и 2 (пријатељи/
вјежба). 
• Шта можете закључити гледајући конопац? 
• Видите ли доказе да Бени проводи вријеме с 
другим људима, да трчи и игра се са другим псима? 
Објасните.  

9. Нека ученици утврде да ли докази потврђују изјаву 
власнице да се адекватно брине о Бенију, или изјаву 
сусједе да је Бени занемарен. Ученици такође могу 
своје налазе презентовати у писменом извјештају као 
цијела група, или у паровима, или индивидуално. 
Подсјетите ученике да наведу разлоге и доказе за своје 
тврдње.   
•Уколико се о Бенију не води адекватна брига, шта 
можемо учинити да му помогнемо?   

* Адаптирано уз дозволу АPHE (Association of Professional Human Educators).

Жена је позвала надлежне да би пријавила да постоји пас 
о којем се нико не брине, а који живи у њеном кварту. Пас 
по имену Бени живи у дворишту поред њене куће. Бенијева 
власница, међутим, тврди да се она брине о њему како треба. 
Каже да он увијек има воде и да га храни два пута дневно. Бени 
не може ући у њену кућу, али има своју кућицу у дворишту. 
Инспектор за  животиње  ће доћи да провјери ситуацију у којој 
живи Бени.
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Преглед   Кроз критичко читање и дискусију ученици ће испитати различите 
перспективе у вези с одговором градских власти на ситуацију са псима луталицама. 
Ученици ће развити вјештине усменог изражавања и слушања кроз учешће у дебати.  

Наставни исходи   Ученици ће усвојити основни вокабулар у вези с проблемом 
паса луталица у заједници; упоређиваће различите ставове о истој теми; наводиће 
доказе из текста у одбрани своје анализе; испитаће посљедице одсуства паса из 
заједнице; изражаваће емпатију/суосјећање према псима.  

 

1. Представите чланак „Град разматра план за уличне 
псе“. Истакните да први параграф новинског чланка даје 
најважније информације. Обично се ту налазе одговори 
на питања ко, шта, кад, гдје, зашто и како. Прочитајте 
наглас први параграф са ученицима.   

2. Замолите ученике да се присјете које категорије паса 
спадају у групу „уличних паса“. Ако је потребно, нека 
поново погледају страну 2 магазина за ученике.  

3. На табли нацртајте вертикалну линију. На врху напишите 
„Улични пси су озбиљан проблем и треба их уклонити“. 
На дну напишите „Улични пси нису проблем и требамо 
их оставити на миру.“ Нагласите да ове двије реченице 
представљају двије екстремне реакције на ситуацију са 
уличним псима. Замолите ученике да на линији обиљеже 
гдје се налазе њихови ставови о уличним псима. 
Позовите неколико ученика да објасне своје ставове.  

4. Нека ученици прочитају читав новински чланак. Након 
читања прођите с њима кроз евентуалне теже термине и 
разговарајте о главним питањима користећи се кључним 
ријечима. Подстакните их сљедећим питањима и 
замолите да доказе за своје одговоре нађу у тексту:   
• Како се град носи с проблемом превеликог броја 
уличних паса?   
• Шта мислите зашто склониште није довело до 
смањења броја паса луталица?   
• Шта истраживање говори о псима луталицама?  
• Који различити ставови су заступљени у чланку? 

5. Нека ученици организују дебату о реакцији града на 
псе луталице. Нека ученици са сличним ставовима 
раде заједно, или можете додијелити улоге, нпр. 
грађани који сматрају да су улични пси проблем и да их 
треба уклонити; грађани који мисле да ће се проблем 
ријешити  обезбеђењем бриге о псима, усвајањем паса 
и њиховом стерилизацијом; грађани који псе сматрају 
добродошлим и који брину  о њима. Неки ученици 
могу дебатовати са псеће тачке гледишта, нпр. пса у 
склоништу, уличног пса који има неку врсту заштите или 
уличног пса који нема заштиту.  

6. Нека групе размотре сљедећа питања: 
• Је ли проблем заиста то што има „превише“ паса? 
Зашто јесте, или зашто није?    
• Да ли је то проблем за псе или проблем за људе? 
Зашто?   
• Да ли би граду било боље без паса луталица? Зашто 
би, или зашто не би?   
• Који план бисте ви подржали? Зашто?

7. Тражите да групе наведу разлоге и доказе за своје 
тврдње. Нагласите да добри дебатанти налазе 
аргументе и за другу страну, не само за своју. Ученици у 
припреми могу користити чланак на страницама 12-13 
магазина за ученике или сопствено искуство.  

8. Позовите групе да дебатују о овим питањима. Уколико 
остане времена, нека ученици замијене улоге тако да 
искусе и дебату са супротне тачке гледишта. Ово ће им 
помоћи да боље разумију комплексност проблема.  

Прилагођавање активности 
(за млађе ученике/ученике с умањеним способностима)
• Умјесто дебате, замолите ученике да оцијене (коментаришу) 
ову изјаву прије и послије читања и дискусије о новинском 
чланку Тридесет хиљада паса луталица је превише за један 
град.   
• Нека ученици у паровима направе мапу за једну од кључних 
ријечи из вокабулара. Мапа ће укључивати дефиницију ријечи, 
њене синониме и антониме, цртеж и реченицу која садржи 
дату ријеч. Парови могу презентовати своје мапе одређене 
ријечи цијелој групи.  
• Позовите ученике да одглуме разговор између уличног пса и 
пса који живи у склоништу о томе шта би они вољели да град 
уради.  

Проширивање активности  
(за старије/напредније ученике)
• Нека ученици напишу своје утиске о новинском чланку. 
Ученици могу да поставе своје коментаре (написане на 
цедуљици) на таблу. Замолите их да прочитају коментаре и 
сваки оцијене са „свиђа ми се“ или „не свиђа ми се”.

Кључне ријечи:
удомљавање Прекобројност популације паса          сметња
под стресом пси луталице                                             стараоци у 
                                                                                                       заједници

Лекција 6: Превише паса? Вријеме: Два 
наставна часа 
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Радни лист 1: Водич за гледање видео материјала

Име:  _____________________________________________________ Датум:  ____________________________

Упутства: Док гледате филм, обратите пажњу на информације које вам могу 
помоћи да одговорите на ниже наведена питања. Запишите и своја додатна питања, 
ако их имате.  

Размислите о овим питањима/смјерницама.

•  Како пси и мачке помажу људима?

•  На које све начине мачке и пси живе с људима?

•  Какве посебне физичке одлике имају мачке и пси?

•  Какву одговорност имају људи према псима и мачкама? Зашто?  

•  Како мачке и пси комуницирају?

•  Колико би живот људи био другачији да нема паса и мачака? 

Запишите питања која вам се наметну док гледате филм.
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Радни лист 2: Водич за читање

Име:  _____________________________________________________ Датум:  ____________________________

Упутство: Док читате магазин за ученике, запишите ријечи  о којима желите 
да сазнате више. Запишите питања која имате о мачкама и псима, а затим 
прибиљежите нова сазнања која бисте жељели да упамтите.  

Тешке/занимљиве ријечи

Питања везана за текст

Занимљива, нова сазнања
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Радни лист 3: Прилагођавање мачке

Име:  _____________________________________________________ Датум:  ____________________________

Упутство: Наведите неке физичке одлике мачака. Затим напишите како те одлике 
помажу мачкама да преживе у својој околини. Користите информације са стране 3 
магазина за ученике.
Затим размислите о средини гдје ви живите. Је ли тамо хладно или вруће? Пада ли 
много киша или је сухо? Има ли много дрвећа? Замислите како би свака одлика могла 
даље еволуирати да би се што боље прилагодила вашој околини.  

Упишите своје идеје у посљедњу колону.

Физичке одлике мачака Зашто је ова одлика 
еволуирала током 
времена? Како је она 
помогла мачкама да 
преживе?

Како би ова 
одлика могла 
даље еволуирати 
да би се што боље 
прилагодила вашој 
околини?  
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Радни лист 5: Инспектор за животиње

Цртеж 2

Напомена за наставнике: Пазите да ученици гледају цртеже један по један, као 
што је описано у лекцији 5. Тако ће моћи да процијене цјелокупну ситуацију прије 
него што размотре детаље.  
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затвори, још више паса биће на 
улици. Како град планира држати под 
контролом те животиње? “

Лањук је најавио да Вијеће ради 
на новом, свеобухватном плану. 
“Ми радимо комплетну студију о 
градским псима”, рекао је он.

Молотзова је дио тима који 
припрема ту студију. “Установили смо 
да већина паса луталица у Диминску 
не представља сметњу или ризик 

по јавно здравље и безбедност“, 
рекла је она. “Активисти који се 
залажу за добробит животиња 
у заједници хране псе и брину 
се за њих по својим квартовима. 

Пси који уживају високи квалитет 
бриге ријетко изазивају невоље 
или ширење болести. У ствари, они 
контролишу популацију штакора и 
дивљих мачака. “

Молоцова и Лањук се слажу 
да град треба подузети кораке 
да би се спријечило нежељено 
размножавање. “Наш план ће 
вјероватно укључивати вишеструке 
стратегије као што су едукација 
власника паса, програми хватања, 
стерилизације, вакцинације и 
враћања паса у њихова станишта 
и удомитељску мрежу како би пси 
пронашли нови дом”, истакнуо је 
Лањук. 

Што се тиче паса који су тренутно у 
склоништу, Градско вијеће састаће 
се сљедеће недјеље и одлучити о 
даљем току акције.

Дневне новости Диминска    

Диминск — Градско вијеће данас је 
објавило да ће затворити склониште 
за животиње у Диминску. Склониште 
је изграђено 2011. године да би се 
смањила популација уличних паса. 
“Прије склоништа, град је био дом 
за више од 30.000 уличних паса. 
Недавна студија је показала да 
склониште није значајно смањило тај 
број “, рекао је челник Вијећа Васили 
Лањук. Нека  удружења за сигурност 
заједнице протестовала су због 
затварања, док  је група за добробит 
животиња то назвала кораком у 
правом смјеру. Обје стране се питају 
шта ће Градско вијеће даље да 
учини.

Град је саградио склониште након 
што су се становници побунили 
против плана да се улични пси отрују. 
Тренутно је у склоништу смјештено 
150 паса који чекају удомљавање или 
усвајање. “Стопа усвајања је много 

Град разматра 
план за уличне псе

нижа него што се очекивало”, казао 
је Лањук. “Склониште је било пуно у 
року од шест мјесеци.” 

Активисти за добробит животиња 
похвалили су овај потез рекавши 
да су услови у склоништу ужасни. 
“Склониште је само бетонска 
плоча ограђена зарђалом жичаном 
оградом,” рекла је гласноговорница 
Ања Молоцова. “Нема крова, струје 
ни текуће воде. Тамо су пси само 
сједили изложени свим временским 
условима. Били су изгладњели, под 
стресом и болесни. “

Представник удружења за сигурност 
заједнице Александер Ковал брине 
се да ће затварање склоништа 
значити више уличних паса. “Наш 
град је пренапучен псима”, рекао 
је новинарима. “Улични пси лају, 
разносе смеће, онечишћују улице, па 
чак и уједају људе. Кад се склониште 

Пси луталице одмарају у подземној жељезници.

 “Установили смо да већина 
паса луталица у Диминску не 

представља сметњу или ризик 
по јавно здравље и безбједност“.                                                                        

Ања Молоцова, 
гласноговорница активиста који се залажу за 

добробит животиња

Овај чланак заснован је на стварним догађајима, иако су име града који је описан и имена људи који су цитирани измишљени.  
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Животиње нам помажу, а ми се бринемо 
о њима. Због тога што живе с људима и 
блиски су с њима, псе и мачке понекад 
називамо кућним љубимцима. 

Мачке и пси нам помажу на много начина. 
Мачке лове животиње које једу усјеве у 
пољима и намирнице у стајама, у кућама 
и становима. Пси раде много различитих 
послова за људе. Они чувају стада оваца и 
крава, стражаре над имовином, вуку санке 
и још много тога.

Пси и мачке нису ту само због посла. 
Поред тога, пси и мачке људима пружају 
љубав и показују им своју наклоност. Уче 
нас како да се бринемо за друга жива 
бића. Они наше љуwдске заједнице и 
културе чине богатим и занимљивим. 

Мачке и пси на овај начин проводе свој 
дио договора. А шта људи раде да испуне 
свој дио? Ми бринемо за животиње. 
Ми задовољавамо њихове физичке 
потребе као што су храна и вода. Ми им 
омогућавамо да испоље своје природно 
понашање. 

Када договор функционише, сви имају 
користи од тога. Договор побољшава 
добробит и људи и животиња. Када су 
мачке и пси здрави и срећни, они помажу 
људима и заједницама да и они буду 
здрави и срећни.

Mачке и пси живе с људима већ 
хиљадама година. Живе заједно с 

нама у свим дијеловима свијета, у свим 
врстама заједница. Неки пси и мачке живе 
у кућама, док други живе вани. Неки су 
слободни да долазе и одлазе, а у многим 
заједницама лутају слободно.

Пси и мачке су припитомљене животиње. 
Они живе с људима већ толико дуго да су 
се њихова тијела и понашање промијенили. 
Припитомљавање представља неку врсту 
договора између животиња и људи. 
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Пси и мачке у нашим 
заједницама
Диљем свијета пси и мачке живе с људима на 
много различитих начина. Без обзира на то гдје 
живе и како живе, мачке и пси зависе од људи, 
који треба да се на неки начин брину о њима. 

Луталице
Мачке или пси који лутају слободни су да иду 
гдје год желе. Овакве животиње немају поводац 
и не држе се у ограђеним двориштима или у 

кућама. Многе 
животиње 
које слободно 
лутају имају 
своје власнике 
или старатеље, 
али многе 
немају никога. 
Пса или мачку 
који лутају 
без власника 
или старатеља 
често називамо 
луталицама.  

Власнички пси и мачке
Кад нека особа каже: “То је мој пас,” или: „То је 
моја мачка“, тиме говори да пас или мачка на 
неки начин припада њему или њој. Овакви пси и 
мачке сматрају се власничким. Пас или мачка у 
власништву могу живјети у дому свог власника, 
или могу лутати слободни и враћати се кући кад 
пожеле. Понекад више особа брине о мачки 
или псу, који се онда сматрају “власништвом 
заједнице.”

Полудивљи пси и мачке
Неки пси и мачке рођени су и одрасли сами, 
без контакта с људима. Они постају полудивљи. 
Полудивљи пси и мачке живе тамо гдје могу наћи 
храну и склониште. То значи да често живе поред 
људи. Међутим, они зазиру од људи и не желе 
с њима да се друже. Полудивљи пси и мачке 
пси и мачке могу живјети пун и здрав живот на 
отвореном уколико им људи помогну и пазе 
на њих тако што им дају  храну и ветеринарску 
бригу када им то затреба.

Сунчица луталица
На острву Балију пас по имену Сунчица слободно лута 
плажама; то је забринуло туристе који су мислили да 
је она луталица. Али Сунчица има свог старатеља. То 
је Ибу, који држи киоск на плажи. Иако је IFAW морао 
псу да обезбиједи ветеринарску заштиту, Ибу се добро 
брине о Сунчици и пружа много љубави свом псу, који 
слободно лута.   
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Уши
Осјетљиве мачје уши окрећу 
се да би откриле одакле 
долази звук. Мачји слух 
четири је пута осјетљивији од 
људског. Мачке могу да чују 
најслабији цијук миша.  

Очи 
Мачје очи имају посебан 
слој који им омогућава 
да виде при најслабијем 
свјетлу. Због њега нам се 
чини да очи мачке ‘сијају’.  

Крзно
Крзно мачке може 
да буде дугачко или 
кратко, коврчаво или 
глатко и разних боја.  

Бркови
Бркови су дио мачкиног 
чула додира. Они помажу 
мачки да осјети простор око 
себе.  

Језик
Мачји језик је храпав 
и прекривен сићушним 
кукицама (папилама) које 
мачки помажу када се 
чисти. Ноге

Мачке трче брже од људи. 
Могу да скачу у висину и 
у даљину дужином шест 
пута већом од сопствене. 
То је као кад би човјек 
прескочио дужину једног 
аутобуса.  

Шапе
Мачке имају мекане шапе 
уз помоћ којих се сасвим 
тихо прикрадају плијену.  
 
 

Канџе
Мачке имају заобљене 
канџе. Оне им помажу при 
лову и пењању. Када их не 
користе, мачке своје канџе 
увуку у шапе да би остале 
оштре.  

Кичма
Мачја кичма дугачка је и 
флексибилна, савршена за 
скакање. Она омогућава 
мачки да се савије у клупко 
када спава. 

Реп
Мачји реп може да се 
савија цијелом својом 
дужином. Мачке користе 
реп за одржавање 
равнотеже, али и за 
комуникацију.  
 

Мачке су невјероватне животиње. Оне су дио наше 
умјетности и културе већ 9.000 година. Стари Египћани 
обожавали су мачке, па чак их и мумифицирали. 
Викинзи су мачке држали на бродовима као ловце 
мишева и сапутнике. Мачке су често и знак за срећу, на 
примјер у Русији и Јапану.

Домаће мачке не разликују се много од својих 
дивљих предака. Сличне су својим мачјим сродницима 
– тигровима, леопардима и јагуарима. Али иако 
изгледају као њихови дивљи рођаци, домаће мачке 
ослањају се на људе да се брину за њих.  

Невјероватна мачка
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чиме такође скривају свој мирис. За ово 
обично траже мекану земљу или кутију за 
мачји отпад.  

Мачке производе разне звукове. Мачка 
мијауче када жели да те поздрави или 
када нешто хоће. Она преде кад је 
опуштена, на примјер кад мајка храни 
своје мачиће или кад је мази неко кога 
познаје. Неке мачке преду и кад су под 
стресом, кад су повријеђене или их 
нешто боли. Предење им може помоћи у 
оздрављењу. Када су љуте или уплашене, 
мачке фркћу.  

 

Понашање мачака
Понашање мачке, као и њено тијело, 
наслијеђено је од дивљих предака. 

Мачке проводе доста времена 
одмарајући се или дријемајући. Ово 
је њиховим прецима давало енергију 
потребну за лов. Добро ухрањена и 
заштићена мачка може да се одмара и до 
двадесет часова дневно! Мачке луталице 
проводе мање времена спавајући а више 
тражећи храну, склониште или друге 
мачке за парење.  

Мачке воле да имају сигурно мјесто гдје 
се могу сакрити. Оне воле да бораве на 
висини, одакле могу посматрати а да 
не буду примијећене. То је такође дио 
њиховог ловачког начина живота.  

Мачке покушавају да сакрију свој мирис. 
Оне се његују или чисте тако што лижу 
своје крзно. Готово увијек се чисте након 
јела да би са себе отклониле мирис 
хране. Мачке закопавају свој измет, 

Мачке проводе много времена 
његујући се - лижући своје 
крзно и крзно својих пријатеља.  
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Мачке чувају своју територију, 
тј. подручје на којем се крећу. 
Оне означавају своју територију 
гребањем или мирисом свога измета 
или урина.  

Преци мачака вјероватно су 
живјели у пустињи. То се може 
видјети по многим особинама мачке. 
Мачке воле топлоту и сунце. Већина 
мачака не воли да се купа. Мачкино 
тијело чува воду тако што чини њен 
урин веома концентрисаним. Зато 
мачји урин има тако снажан мирис.  

Људи обично мисле да су 
мачке усамљеници, али то није 
увијек тачно.  Неке мачке су веома 
дружељубиве, док друге више воле 
да буду саме. Мачке показују своју 
наклоност трљањем тијела и главе 
о некога, предењем, чишћењем 
других мачака и игром. Пријатељски 
расположена мачка можда ће полако 
да трепне или њежно затвори очи 
пред тобом.  

(tekst ispod slike) Mačka se prijateljski 

Мистериозна природа мачке 
била је разлог да настану 
неки необични митови. Али 
јесу ли они истинити?  

Мачка исказује захвалност након што су је спасили 
активисти азила „Срећне мачке“ у Пекингу, Кина. 
Посједовање мачака и паса тек недавно је постало 
популарно у Кини. IFAW подржава азил „Срећне мачке“ и 
водећа је организација за заштиту животиња и едукацију 
јавности у Кини. IFAW такође заговара доношење закона за 
заштиту животиња од мучења и окрутности.  
 

МИТ СТВАРНОСТ

Мачке имају девет 
живота.

Мачке су отпорне и могу извјесно вријеме 
да преживе без хране и воде у кризним 
ситуацијама. Када је мачка уплашена, сакрије 
се, па се може учинити да је нестала а затим 
‘оживјела’. Али мачке имају само један живот, 
стога треба да их добро пазимо!    

Мачке се увијек 
дочекају на ноге.

Мачке су добри скакачи и имају одличну 
равнотежу. Често се знају окренути у зраку 
да би се дочекале на ноге. Ово се зове 
рефлекс исправљања.  Али и мачке могу да се 
повриједе или погину у паду с висине.  

Мачке су у дослуху 
с вјештицама.

Мачке су обичне животиње – оне немају 
никаквих магичних моћи. 

Црне мачке су 
зле или доносе 
несрећу.

Ово апсолутно није тачно! Као и све мачке, 
црне мачке су дивни радници или одлични 
пријатељи.  
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Пси могу да буду различите висине и различитих 
физичких особина. Али сви пси потичу од једног 
заједничког претка – вука. Научници сматрају да су вукови и 
пси заправо иста врста!  

Како су се вукови претворили у дружељубиве псе? 
То је вјероватно био двосмјеран процес. Древни вукови 
налазили су храну поред огњишта људи. Ови вукови 
почели су да живе уз људе. И вукови и људи лове и живе у 
скупинама, па су с временом схватили да би могли радити 
као тим. Мирнији, друштвенији вукови остајали су уз људе. 
Преносили су своје дружељубиво понашање и на своје 
младе. И тако, током времена вукови су постали пси.  

Изузетан пас

Глава
Људи су створили различите пасмине 
паса са различитим облицима главе. 
Главе паса могу да буду толико 
различите да се чини да пси припадају 
потпуно различитим врстама сисара. На 
примјер, лобања пса овчара разликује 
се од лобање пекинезера исто колико 
се лобања мачке разликује од лобање 
моржа!  Нос

Пси су познати по свом чулу 
њуха. Имају 10.000 пута јачи 
њух од људи. Уз помоћ чула 
њуха пси проналазе храну, 
пријатеље и псе с којима 
желе да се паре.

Уста
Пси дахћу кад им је 
вруће или кад су под 
стресом. То им помаже 
да се расхладе.  

Уши
Пси имају одличан слух. Они 
могу да чују звукове више 
фреквенције него људи. Уши 
пса могу бити различитих 
облика и величина. Неке стоје 
усправно, а неке су оборене.

Крзно
Крзно грије псе ако живе 
у хладнијим предјелима, 
а хлади их и штити од 
сунца у врућим дијеловима 
планетe. Пси мијењају 
крзно на прелазу годишњих 
доба.  

Тијело
Пси имају различиту 
тјелесну грађу и величину. 
Могу бити тешки од петсто 
грама до стотину килограма!  

Ноге
Првобитна грађа пса је 
била таква  да могу дуго 
ходати или трчати. Неке 
врсте паса узгојене су 
тако да имају краће ноге. 
Ове пасмине копају по 
земљи или се завлаче 
у уске просторе да би 
уловиле животиње.  
 

Реп
Пси користе реп 
за комуникацију 
и одржавање 
равнотеже. Реп пса 
може ти много рећи 
о томе како се он 
осјећа. 
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Човјек доводи своје псе у IFAW-ову 
Мдзананди клинику за животиње. За милион 
становника који живе у близини Kejп Тауна 
у Јужној Африци ово је једина клиника која 
њиховим животињама пружа ветеринарске 
услуге.

Потребан посао
Арктички пси који вуку санке имају дебело крзно 
као и њихови преци вукови. Ови сјеверњачки 
пси помагали су људима тако што су вукли санке 
с теретом. Али данас ови пси више не помажу 
толико у раду. Више нису толико важни својим 
заједницама и понекад због тога пате.  IFAW ради 
с неким заједницама у сјеверној Канади, гдје им 
пружа ветеринарске услуге и савјетује људе како 
да се брину о псима. IFAW помаже да се утврди 
договор о припитомљавању тако да људи и пси 
могу да живе у хармонији. 

Говор пса
Пси исказују различите карактерне 

особине. Понашање пса зависи од тога 
гдје се налази, с ким је, колико је стар, 
које је пасмине и како се осјећа. Исти 
пас ће да реагује другачије у различитим 
ситуацијама.  

Пси ‘разговарају’  путем мириса, звука 
и говора тијела. Пас ће да оњуши нову 
особу или пса када их први пут сретне. 
Они могу много тога да сазнају о теби 
само на основу мириса. Пси обиљежавају 
своју територију урином и изметом. Често 
застајкују да би помирисали  ове ‘ознаке’ 
других паса. По мирису урина пси могу да 
знају који је пас ту био прије њих.  

Неки пси чувају своју територију. Могу 
да лају на непознате људе, возила или псе.  

Говором тијела пси показују како се 
осјећају. Самопоуздан пас подићи ће главу 
и уши високо и гледати те у очи. Нервозан 
пас ће можда спустити главу и скренути 
поглед. Пас који би се волио играти можда 
ће се погнути или ће почети скакати.    

Пси читају твој говор тијела и тон твога 
гласа. Неки се пси уплаше кад су људи 
нервозни, кад су гласни или се пребрзо 
крећу. Нервозан пас може да зарежи, 
или чак да угризе. Пси ти обично дају 
до знања ако су узнемирени. Тада им 
се уши повуку уназад и приљубе се уз 
главу, а длака им се накостријеши. Могу 
да покажу зубе и реже. Али пас због тога 
није лош или зао. Само ти покушава рећи 
да се боји или да брани своју територију. 
Тада треба да га оставиш на миру.  

Изузетан пас
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Шта кажеш?
Говором  тијела пас нешто покушава да ти 
саопшти и то треба да разумијеш. Погледај његов 
реп, крзно, уши, уста, очи и држање тијела.  

Хај’мо се 
играти!

Плашим се. 
Остави ме 
на миру.

Одбиј!

Драго ми је 
што сам те 
упознао!

Могу прићи безбједно

 Није безбједно да   
      прилазим

Одмарам се.

Д
л
а
к
а

У
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У
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и
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п
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Откад живе с људима, пси и мачке нам 
помажу. Сточарски пси чувају овце и краве. 
Пси на санкама вуку терет. Пси чувари пазе 
на мјеста гдје живимо и радимо. Мачке 
чувају нашу храну и усјеве од пацова, 
мишева, буба шваба и змија на бродовима, 
у стајама, кућама, подрумима и на пољима.  

Пси помажу и људима с посебним 
потребама. Пси водичи воде људе који су 
слијепи. Терапијски пси и мачке посјећују 
болеснике у болницама.  

Пси понекад помажу и у опасним 
ситуацијама. Полицијски пси својим њухом 
откривају дрогу или експлозив. Пси такође 
служе у војсци још од античких времена, 
као гласници, извиђачи и чувари. Пси за 
потрагу и спашавање проналазе људе 
затрпане током природних несрећа. Ови 
храбри пси такође представљају велику 
утјеху хуманитарним радницима.  

Животиње помажу људима чак и 
кад не раде. Миловање пса или мачке 
може да умањи стрес. Пси и мачке 
могу нас научити емпатији и бризи 
према другима. Они чине живот у 
нашим заједницама занимљивијим.  

Пси и мачке чине људе и заједнице 
здравијим и срећнијим. А шта ми 
радимо да би животиње живјеле 
здраво и срећно? Како се ми 
придржавамо свог дијела договора?  

Живјети с мачкама и псима

Пас трагач 
помаже 
спасиоцима 
у потрази за 
преживјелима у 
општини Ђинхуа 
у провинцији 
Сичуан, Кина, 
након разорног 
земљотреса 2008. 
године. Након 
земљотреса IFAW-
ови спасилачки 
тимови 
обезбиједили 
су 6 тона хране 
за животиње 
и других 
потрепштина 
за животиње и 
њихове власнике.  

Мозес је остао сироче као дјечак у Јужној 
Африци. Запосленици IFAW-а упознали су 
Мозеса док је живио сам на депонији, сваки 
дан изнова тражећи храну и склониште . 
Иако је био гладан и промрзнут, дјечак се 
бринуо о више од 20 паса на депонији. Они 
су га штитили и били му пријатељи. IFAW је 
псима пружио потребну здравствену помоћ, 
а за Мозеса је обезбиједио храну, одјећу, 
медицинску заштиту и школовање. Мозесов 
примјер нам показује како чак и у ужасним 
околностима пси и људи могу бити једни 
другима од помоћи.  
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Вјежба
Псима је потребно вјежбање сваки дан. Они 
воле да шетају, трче и играју се. Мачкама је 
такође потребна вјежба. Оне воле да се играју 
‘ловице’.  

Ветеринарска заштита
Многе животиње покушавају да се сакрију 
када су болесне или када их нешто заболи. 
Ако је животиња болесна, можда је потребно 
одвести је ветеринару. Чак и када је 
животиња здрава, ветеринар јој треба дати 
вакцине које спречавају болести. Вакцине 
спречавају ширење болести на друге 
животиње и људе.   

Као и људима, мачкама и псима потребни су 
вода, храна, склониште, вјежбање, друштво 
и здравствена заштита. Мачке и пси зависе 
од људи, који треба да испуњавању њихове 
сљедеће потребе: 

Вода
Мачкама и псима потребна је чиста вода сваки 
дан, без обзира на временске прилике.   

Храна
Животињама је потребна права врста хране. 
Мачке требају меснату храну. Пси једу храну од 
меса и биљака. Неке мачке и пси једу посебну 
храну за кућне љубимце, а неки једу исту храну 
као и људи. 

Склониште
Свим псима и мачкама потребно је склониште. 
Морају дa се заштите од временских непогода и 
грабежљиваца. Тамо гдје је јако вруће потребан 
им је заклон у хладовини.  

Пси и мачке луталице проналазе склониште гдје 
год стигну. Понекад живе у старим зградама 
или у каналима и прoпустима. Могу чак да 
ископају и властите јазбине.  

Ова чврста 
и шарена 
псећа 
кућица 
штити од 
вјетра, 
кише, 
снијега, 
прљавштине 
и сунца.  

Ветеринар први пут 
прегледа спашеног псића 
и даје му вакцину.

Пси и мачке 
требају доста 
вјежбе и 
времена за 
игру сваки дан.

Брига о мачкама и псима
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„Народна 
кухиња“ за 
кућне љубимце
Гладне животиње 
– као и људи –  
налазе се посвуда. 
У Њемачкој неки 
људи не могу себи 
приуштити да купе 
храну за своје псе 
и мачке. Зато је 
IFAW, у партнерству 
са организацијом 
Tiertafel, отворио 
„народну кухињу“ за 
кућне љубимце. 

Испољавање природног понашања
Ако имаш довољно хране и воде, кров над 
главом и здрав си, а не можеш да будеш са 
својим пријатељима, да излазиш вани и играш 
се с њима, не можеш бити срећан. Исто важи 
и за животиње. Мачке и пси имају потребу да 
испоље своје природно понашање.  
Пси се морају повезати са својим ‘тимом’. 
Већина паса воли да проводи вријеме с 
људима и са другим псима. Потребно им је 
вријеме да науче како да се понашају према 
другима. 
Мачке се зближавају с људима на разне 
начине. Неке мачке су врло дружељубиве, док 
се друге држе подаље од људи. Али, чак и ако 
пси и мачке изгледају недруштвени, они ипак 
зависе од људи.   
Понекад се људима не свиђа како се животиње 
понашају. Мачке знају гребати намјештај. Пси 
лају, скачу, трче или гризу разне ствари. Али 
сва ова понашања су природна. Мачке гребу 
да би означиле своју територију. Пси лају и 
скачу кад су узбуђени. Гризу намјештај кад 
им је досадно или кад су усамљени. Многи 
од ових проблема могу се ријешити тако што 
ћемо животињи омогућити безбједан начин 
за испољавање природног понашања. Мачке 
могу користити стубиће за гребање. Псима 
је можда потребно више пажње, вјежбе, 
простора и времена за игру с другим псима.  

Неки људи покушавају да ‘поправе’ понашање 
својих љубимаца. Оперишу их да би им 
одстранили канџе. Али мачке без канџи 
тешко се пењу, скачу и лове. Псима понекад 
ваде гласнице да не би могли лајати. Ова 
операција може да остави опасан ожиљак 
који псима смета при дисању. Пошто оваквим 
операцијама повређујемо животиње, боље је 
да пронађемо другачије начине рјешавања тог 
„проблематичног“ понашања.  

Акција у заједници на Балију
На многим мјестима не постоје ветеринари. Људи 
не могу помоћи животињама кад се разболе. 
Други људи не могу да приуште ветеринара или 
немају начина да доведу животињу код њега. 
На отоку Балију у Индонезији многи људи имају 
потешкоће у приступу здравственој заштити за 
своје животиње. Неки од њих и не схватају колико 
је важно обезбиједити животињама ову бригу да 
би биле здраве. 
IFAW је, у партнерству са Удружењем за добробит 
животиња на Балију, едуковао и укључио локалне 
заједнице у креирање планова за рјешавање 
проблема здравља, безбједности и добробити 
животиња.  Кроз пројекат се такође пружају 
ветеринарске услуге. Ова подршка IFAW-а 
омогућава да стотине паса сваке године од 
гладних и болесних створења постану здраве, 
срећне животиње и да њихови власници схвате на 
који начин треба да брину о њиховим потребама.  
 

Мачка користи стубић за 
гребање умјесто да гребе 
намјештај.  
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Испунимо наш дио 
договора

Животиње нама нуде пријатељство, 
обављају разне послове за нас, али  
нас и забављају; људи животињама 
обезбјеђују храну, воду, склониште и 
прилику да испоље своје природно 
понашање. То су два дијела ‘договора’ 
о припитомљавању. Нажалост, људи не 
испуњавају увијек свој дио договора.  

Неки људи не разумију шта је 
животињама потребно. Можда нису 
ни свјесни да их занемарују, или су пак 
окрутни према њима. Понекад остављају 
своје љубимце у дивљини мислећи да су 
их ‘ослободили’. Неки покушавају да се 
брину о превише животиња одједном. 
Можда не  схватају да животиње требају 
више од хране и воде.  Неки људи не 
препознају да животиње, па и пси и 
мачке, могу да пате и осјећају бол. 

Неки људи не могу да приуште храну, 
простор за животиње ни ветеринарску 
заштиту. Можда живе у подручјима гдје 
нема ветеринара у близини.   

Неки људи су окрутни и намјерно 
повређују или плаше животиње. Узгајају 
животиње у прљавим, претрпаним 
просторима и продају младунчад за 
новац. У неким земљама људи узгајају 
псе и мачке у суровим условима да би од 
њих добили месо или крзно. Неки људи 
присиљавају псе да се утркују само да би 
се могли на њих кладити.  

Када људи не испуњавају свој дио 
договора, цијела заједница пати. 
Злостављане животиње су уплашене, 
гладне и не вјерују људима. Могу да 
буду и бучне или да имају преносиве 
болести. Бране се тако што уједају или 
гребу. Њихова младунчад може бити 
нежељена. Може да се појави превише 

Повређујући животиње, повређујемо 
и себе

Како људи могу бити окрутни према 
животињама? Људи повређују друга бића када 
према њима не осјећају емпатију. Емпатија 
значи разумјети и суосјећати са другима. 
Људи се љуте на животиње а да се притом не 
запитају шта то у ствари  раде. Овакви људи 
су можда и сами били повријеђени, навикли 
су на бол и мисле да је то нормално. Тешко 
им је увидјети да други пате. Окрутност према 
животињама може да буде први корак ка 
окрутности према људима. 
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Али ови проблеми не дешавају се зато 
што има превише животиња него зато што 
се за њих не бринемо довољно. Убијање 
животиња неће помоћи. Брига о њима 
хоће.  

Ако у некој заједници има више 
животиња него што се она о њима може 
бринути, помоћи ће стерилизација и 
кастрација. То су операције којима се 
животињама онемогућава размножавање. 
Али ни стерилизација ни кастрација неће 
сами по себи ријешити проблем. Ако 
се људи плаше болести, вакцинација и 
ветеринарска заштита могу да помогну. 
Ако се људима не свиђа понашање 
животиња, може бити корисна едукација 
о рјешавању тих проблема.  

Људи и животиње живе у заједници. 
Наша заједница може да буде срећна и 
здрава једино ако се сви придржавамо 
свога дијела договора. Мачке и пси зависе 
од нас. Али и ми зависимо од њих. Ми 
бринемо о њима, а они чине наш живот 
богатијим. Када бринемо о животињама, 
бринемо и о својим заједницама, али и о 
себи самима. 

животиња о којима заједница не може 
бринути.  

 На неким мјестима се чини да има 
превише животиња. Понекад има више 
мачака и паса о којима се заједница не 
може бринути. Ипак, то што има „превише 
животиња“ у ствари најчешће значи да 
животиње раде ствари које се људима не 
свиђају.  

Људи се можда боје да ће „превелик“ 
број паса и мачака допринијети ширењу 
болести као што је бјеснило. Боје се да ће 
их животиње ујести или огребати. Љуте се 
када виде да животиње обављају нужду 
на јавним мјестима, да лају или копају по 
смећу. Људи се такође узнемире ако виде 
да животиње пате.  

Људи можда мисле да је најбоље 
смањити број животиња. Неки можда желе 
да скупе све псе и мачке и поубијају их. 

Дружељубиви улични пси у Playa del Carmen, 
Мексико, гдје IFAW проводи програм 
едукације о одговорном власништву над 
кућним љубимцима. 

IFAW је недавно спасио 176 паса, укључујући 
10 кучића, из фабрике за псе у Арканзасу, 
Сједињене Америчке Државе. Фабрика за псе 
или фарма кучића веома је уносан бизнис 
у области узгајања паса; у њему је зарада 
важнија од здравља и добробити животиња.  
životinja.   
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Тумач мање познатих ријечи

вaкцинација: лијек који спречава болест

ветеринар : љекар који лијечи животиње

добробит: стање физичког и менталног благостања

емпатија: рaзумијевање и доживљавање осјећања других

кастрација: хируршка процедура којом се животињама мужјацима 
онемогућава размножавање 

концентрисан: веома густ или јак, с мало воде 

кућни љубимци: животиње које живе и оствариле су блиску везу с 
људима  

луталице: који није под директном контролом човјека или није 
ограничен физичком баријером

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

наклоност: поступци који показују пријатељска осјећања или љубав

његовање: чишћење и сређивање

окрутан: oнај који намјерно наноси бол или патњу

полудивљи пси и мачке: пси и мачке које преживљавају подаље 
од човјека јер га се прибојавају и нерадо пристају да бораве у 
затвореном простору, нпр. у кући, стану

преци: животиње из прошлости које су еволуирале у данашње 
животиње

припитомљене животиње: животиње чије се понашање, животни 
циклус и физички изглед измијенио под људском контролом кроз 
неколико генерација

сродници: припадници исте врсте

стерилизација: хируршка процедура којом се животињама женкама 
онемогућава размножавање 

територија: подручје с којег животиња (или група животиња) тјера 
друге припаднике исте врсте 

физичке потребе: oно што је живом бићу потребно за опстанак, 
укључујући храну, воду и заштиту од времена и непријатеља
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