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8. LEKCE

Kája: 
Vlastně ano. Projdeme se s 
ním venku, pohrajeme si s ním, 
a navíc uděláme dobrý skutek. 
Pejsci z útulků to mají těžké, 
někteří jsou tam i několik let a na 
pořádnou procházku se jen tak 
nedostanou. A i pracovníci útulku 
mají radost, když jim lidé takhle 
pomáhají.

Eliška: 
To mě nenapadlo, tak to můžeme. 
Je tam těch opuštěných pejsků 
hodně?

Kája: 
Bohužel jo, Eli…

Eliška: 
Tak budeme chodit venčit každý 
týden aspoň dvakrát, aby pejsci 
nebyli smutní a dostalo se na 
všechny!

Kája: 
Ty jsi zlatíčko! Až budeš větší 
a budeš mít na pejska čas a místo 
a peníze, tak můžeš nějakého 
takového pejska z útulku 
zachránit a vzít si ho domů.

Eliška: 
Joo, to bych si moc přála!

Kája: 
Ale teď zůstaneme u venčení. 
A taky můžeme jednou za čas 
koupit granule nebo konzervy 
a útulku je darovat, to jim taky 
hodně pomůže.

Eliška: 
Dobře!

Eliška: 
Kájo, proč nemáme žádného 
domácího mazlíčka?

Kája: 
Eliško, vždyť to sama víš, že na 
zvíře je potřeba spousta času, 
musíš se o něj starat, to není jen 
tak, že ho máš pro zábavu!

Eliška: 
Achjo, ale já bych se o něj přece 
starala.

Kája: 
To říká každý. Já jsem taky 
vždycky chtěla psa, ale pochopila 
jsem, že bych na něj teď vážně 
neměla čas, a to by přece nebylo 
fér, vzít si domů zvíře a nemít na 
něj čas, nemyslíš?

Eliška: 
No jo, to máš asi pravdu. Tak si 
pejska pořídíme, až budeš mít víc 
času. A budeme ho mít společně 
a já ti s ním budu pomáhat, jo?

Kája: 
Tak jo, tak to budu zvědavá. A víš 
co? Teď mě napadlo, kdybys tolik 
chtěla zvířátko, tak to můžeme 
udělat jinak.

Eliška: 
Jak?

Kája: 
No, můžeme jít do útulku 
a vyvenčit tam nějakého pejska.

Eliška: 
Takže si ho jenom půjčíme a pak 
ho zase vrátíme?
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Kája: 
Anebo je ještě jedna možnost: 
kdo má rád zvířátka a nemůže 
je mít doma, tak si může zvíře 
adoptovat v zoo, anebo v nějakém 
azylu.

Eliška: 
Co to je?

Kája: 
To znamená, Eli, že člověk, který 
si zvíře adoptuje, posílá peníze 
na jeho krmení a péči. Takže je 
skoro jeho.

Eliška: 
To je hezký, to bychom si mohly 
adoptovat nějakou opičku.

Kája: 
Můžeme se podívat, jestli jde 
adoptovat opička. Ale když si ji 
adoptuješ, můžeš se na ni přijet 
do té zoo podívat, abys viděla, jak 
se jí díky tobě daří.

Eliška: 
To bude super, to se těším!


