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Cmentarze dla zwierząt – fanaberia czy realna potrzeba?
Autor: Natalia Basińska

W Polsce żyje około 7 mln psów i kotów. Ich liczba wciąż wzrasta, ponieważ coraz więcej osób decyduje się na
posiadanie czworonoga. Mało kto jednak zastanawia się, jak postąpi, kiedy nadejdzie kres życia pupila.
W momencie śmierci pupila właściciele psów i kotów są postawieni w beznadziejnej sytuacji – muszą oddać
ciała ulubieńców do utylizacji razem z odpadami medycznymi i przemysłowymi, co oznacza wyrzucenie
zwierzęcia do worka na śmieci, a następnie do śmieciarki. Wszystkiemu winne są ustawa o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach oraz rozporządzenie ministra rolnictwa, nakazujące utylizację martwych
zwierząt.
Kołem ratunkowym w sytuacji, gdy chcemy godnie pożegnać swojego pupila, staje się cmentarz dla zwierząt
domowych. Jest to jednak nadal nowość w naszym kraju, którą część społeczeństwa uznaje za fanaberię
bogatych snobów.
Pogrzebanie psa lub kota w swoim ogrodzie to najlepsze z dotychczas możliwych wyjść – najtańsze i
humanitarne. Utylizacja jest dla właścicieli zwierzaków koszmarem, natomiast zwierzęcych cmentarzy nie tylko
jest mało, ale również nie należą one do tanich. Posiadacze zwierząt domowych wciąż mają nadzieję na szybką
zmianę bezsensownego prawa i umożliwienie im godnego pożegnania swoich życiowych towarzyszy.
Źródło i pełen tekst: http://educover.pl/czasopismo/cmentarze-zwierzat-fanaberia-realna-potrzeba/
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ZADANIA DO TEKSTU „CMENTARZE DLA ZWIERZĄT – FANABERIA CZY REALNA POTRZEBA?”
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Na podstawie tekstu zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.
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Cmentarz dla zwierząt jest kołem ratunkowym w przypadku śmierci pupila.
Posiadacze zwierząt są zadowoleni z istniejącego prawa.
Utylizacja jest dla właścicieli zwierząt kołem ratunkowym.
Pogrzebanie pupila w ogrodzie jest humanitarne.
Coraz mniej osób decyduje się na posiadanie czworonoga.
Wiele osób uważa cmentarze dla zwierząt za fanaberię snobów.
Wiele osób ma gotowy plan jak postąpi, kiedy nadejdzie kres życia pupila.
Utylizacja jest dla właścicieli zwierząt koszmarem.

Wybierz dobrą odpowiedź.
Osoba, która ma coś na własność to:
 snob
 posiadacz
 laik
Beznadziejna sytuacja to:
 taka, która nie może się dobrze rozwinąć.
 taka, w której szanuje się godność człowieka.
 taka, gdy coś przestaje istnieć.
Koło ratunkowe to:
 coś, co nie daje nam nadziei na dobry rozwój sytuacji.
 coś, co może nam pomóc w beznadziejnej sytuacji.
 koniec czegoś.
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4.

Połącz osoby i przedmioty z czynnościami.

1.

właściciel

a.

ma coś na własność

2.

snob

b.

ratuje nas w trudnej sytuacji
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koło ratunkowe

c.

szanuje godność człowieka

4.

człowiek humanitarny

d.

popisuje się

Uzupełnij tekst korzystając ze słów w ramkach:
posiadają

snob

humanitarnym

kres

koło ratunkowe

beznadziejna
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właściciele
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to Fundacja, której celem jest ratowanie życia chorych osób, w
szczególności dzieci. W czasie Finału WOŚP sławne osoby, które ……………………………..….ciekawe
przedmioty wystawiają je na aukcje. Wszystkie zebrane pieniądze są przeznaczone na zakup sprzętu do
szpitali. Nowoczesny sprzęt pomaga chorym dzieciom, których sytuacja jest ……………………………..…..
Dobre leczenie kładzie często ……………………………..….ich cierpieniu. Tak naprawdę nie jest ważne, kto
wpłaca pieniądze na aukcje – czy ……………………………..…., który chce popisać się przed kolegami, czy
człowiek o podejściu ……………………………..…., któremu zależy na poprawie życia dzieci. Ważne, że wpłaty
to często ……………………………..….dla potrzebujących.



5. Która sentencja podoba ci się najbardziej? Jak według Ciebie można wybrnąć z beznadziejnej
sytuacji? Napisz na przykładzie.





Beznadziejna sytuacja to tylko wymówka ludzi, którzy nie chcą ryzykować.
Nawet najbardziej beznadziejna sytuacja nie jest zła, jeśli masz z kim o niej porozmawiać.
W beznadziejnej sytuacji możemy tylko czekać na to, co się wydarzy.
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