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Dużo ludzi ma w domu psa, ale niewielu 

z nas  wie, że także psy „chodzą do 

pracy”.  

Ania Roszka zajmuje 

się wychowaniem 

pieska, który w 

przyszłości będzie 

służył ludziom 

niewidomym. 
 

Skąd dowiedziałaś się o możliwości opieki nad  

psem przeznaczonym dla niewidomych? 

- Już od dawna wiedziałam o możliwości 

wychowania takiego psa. Rodzice nigdy nie 

pozwolili mi mieć własnego psa, więc 

wykorzystałam taką możliwość. W Pradze 

istnieje organizacja „Středisko výcviku vodících 

psů”, która,  jak sama nazwa wskazuje, układa 

tylko psy przewodniki dla niewidomych. 

Co znaczy w polskiej 

terminologii 

kynologicznej słowo 

„układa”? 

„Układać psa“ znaczy 

wyrobić u niego  jakieś 

umiejętności. Prostymi 

słowami można 

powiedzieć: wychować. 

 

 

 

 

 

 

Opisz nam tego pieska. 

Pies, którego wychowuję na przewodnika dla 

niewidomego 

człowieka, nazywa 

się Vanilla.  

Jest to biszkoptowy 

labrador retriever, 

którego odebrałam 

w wieku ośmiu 

tygodni. Vanilka mieszka z nami w domu, by 

przyzwyczaiła się do wszystkich dźwięków i  

urządzeń używanych w domu (odkurzacz, robot 

kuchenny, 

pralka, ale 

zarazem 

telewizja lub 

radio czy 

zwykła 

miotła). 

 

 

Od czego rozpoczęłaś układanie Vanilki?                                 

Od początku zaczęłam Vanilkę uczyć nauki 

czystości, czyli tego, że sika się i kupkę robi się 

na trawie, a nie w domu :-). Powinna też umieć 

aportować różne przedmioty, nawet te 

nieprzyjemne do noszenia, jak na przykład 

klucze. 

 

 

Pomocne cztery 

            łapki 
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A nad czym pracujecie obecnie?  

Moim zadaniem jest nauczyć szczeniaka 

prawidłowego zachowywania się w mieście. 

Musi umieć podróżować wszystkimi środkami 

transportu (samochód, autobus, pociąg, 

tramwaj, metro). Musi umieć poruszać się po 

różnych nawierzchniach, jeździć windą, na 

eskalatorach, chodzić po schodach. Zabieram ją 

do sklepów, do teatru, kina i restauracji, jeździ 

ze mną do Pragi do szkoły. Po prostu przez ten 

czas, co mam ją w domu, powinna spotkać się 

ze wszystkim, z czym będzie miała do czynienia 

później w „ pracy“.    

Jak na to wszystko reagują ludzie, którzy was 

spotykają?    

Gdy Vanilla jest w „pracy", to zakładam jej 

specjalną kamizelkę z napisem "Vodící pes pro 

nevidomé". Reakcje są różne. Na przykład w 

sklepie: są panie 

sprzedawczynie, które 

lubią psy, po 

pokazaniu im 

legitymacji wszystko 

rozumieją, tolerują 

nas i uśmiechają się 

do nas. W Trzyńcu 

tylko raz w Lidlu i w 

Priorze spotkałam się 

z niezrozumieniem i nie wpuszczono nas.                                 

 Jakie komendy Vanilka zna?                

Podstawową komendą, którą zaczęłam Vanilkę 

uczyć zaraz po przywiezieniu jej do domu było 

„ke mně “. Kolejnymi poleceniami są „k noze“, 

„zůstaň“, „sedni“, „lehni“, „vstaň“ oraz „podej“. 

Vanilka zna już wszystkie polecenia, teraz 

szlifujemy ich wykonywanie oraz skupienie 

uwagi na przewodnika we wszystkich 

warunkach.   

Czy dostajesz jakieś pieniądze na jedzenie dla 

niej?                                                                    

Każdy wolontariusz dostaje miesięcznie 1000 Kč 

na smakołyki i inne potrzebne rzeczy (obroża, 

smycz, kaganiec, miski, 

posłanie, zabawki i 

oczywiście worki na 

kupki ;) ). Opiekę 

weterynaryjną, jak i 

karmę, opłaca 

organizacja.   

Czy organizacja SVVP 

sprawdza 

umiejętności Vanilki? 

Co miesiąc naszym obowiązkiem jest zjawić się 

na spotkaniu szczeniąt w Pradze, gdzie trenerki 

sprawdzają nasze postępy. Na ostatnim 

spotkaniu w lutym dowiedziałam się:  " Vanilka 

je největší jitrnička ve svém vrhu!"       Tzn. trzy 

kilogramy w dół! Dlatego obecnie jesteśmy na 

etapie lekkiego odchudzania się, co nie za 

bardzo nam wychodzi. 

 Wiemy, że macie w domu kota. Jak wygląda 

ich współżycie?                                                              

Chyba nie można tutaj mówić o ich współżyciu, 

bo koleżankami one zbytnio nie są... Kotka 

Grania, którą mogliście poznać w poprzedniej 

Przerwie, po pojawieniu się psa „zamieszkała“ 

u dziadków, więc 

spotykają się tylko w 

ogrodzie, gdzie Vanilka, 

gdy ją zobaczy, zawsze za 

nią biegnie.   

Jak spodobał się cały ten 

pomysł rodzicom?                           

Na pewno sami wiecie, 

jaki stosunek ma moja 

mama do zwierząt... Ale myślę, że przynajmniej 

tata Vanilkę polubił. Zawsze się z nią wita 

słowami „dzień dobry, pani psie” :D 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy Vanillce 

zdrowia i powodzenia w przyszłej „pracy”. 

 

PS. W czasie wydania naszej gazetki Vanilla 

jest już w Pradze i przygotowywuje się do 

„pracy“. 
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Od  A do Z……… 
czyli spowiedź pana Mariana Kropa 

A angielski język – trochę znam, ale 
muszę się zmusić do nauki 
B bawię się, gdy – mogę z całą rodzinką 
wyjechać na wycieczkę 
C computer – na cały weekend, jeśli 
mogę, to komputer wyłączam 
D danie, które lubię – lasagne 
E energię czerpię z – przechadzek w 
przyrodzie 
F facebook – mam, nie korzystam z niego 
G gram na – gitarze 
H hokej - tylko w telewizji, na mecze do 
Werk areny nie chodzę. 
I irytuje mnie – kiedy ktoś nie mówi 
prawdę i wciąż się wykręca 
J jeżdżę samochodem marki - Škoda 
K komórkę mam marki – XIAOMI 
L lubię – dobrą energiczną rockową 
muzykę 
M mama powtarzała mi – zawsze mów 
prawdę 
N nieciekawa lekcja, kiedy byłem w 
szkole - ogólnie może język rosyjski, 
chociaż teraz zaczyna być w kursie 
O o czym marzę – kiedy będę miał więcej 
czasu na relax i odpoczynek 
P przyjaciel – moja żona 
R rower mam - tak mam, ale często na 
nim nie jeżdżę… 
S sam w domu – lubię obejrzeć dobry 
film, albo koncert 
T trocha humoru – lubię humor w filmie. 
A ostatni dobry film, który oglądałem: 
„Zgon na pogrzebie” z roku 2007 
U ulubiona pora roku – lato 

W w dzieciństwie chciałem być – 
elektrykiem 
X „X” faktor mam do – precyzyjnej troski 
o samochody. 
Y yeti istnieje? – nie istnieje. 
Z znak zodiaku – Bliźnięta 

 

Pan Marian Krop uczy od 
stycznia TI w naszej 
szkole. 
  

 

Nie wie mama ani tata, 
o czym myśli małolata…. 

…tym razem sprawdziliśmy wiadomości 
uczniów z klas 1-5 na różne tematy… 

 
Kto jest teraźniejszym prezydentem Republiki 
Czeskiej? 
Michałek kl.1. … Marek Zeman 
Iwonka kl.4. … Miloš Zeman 
Rudek kl.4. … Miloš Zeman 
 
Kim jest Kamil Stoch? 
Zuzia kl.1. … „skijarz“ 
Mateusz kl.5. … „disco typek“ z lat 80. 
Marek kl 4. …  skoczek na nartach 
 
Jak nazywał się bałwanek z bajki Kraina lodu? 
Anetka kl.1. … Olaf 
Ferda kl. 3. ... Olaf 
Tonda kl.4. … Reksio 
 
Co znaczy, lub co to jest osteoporoza? 
Janek kl. 4. … tank 
Tomek kl.5. … grzyb 
Irka kl. 4. … choroba    
Odpowiedzi: 

1.  Prezydent Republiki Czeskiej nazywa się Miloš 
Zeman. 

2. Kamil Stoch jest polskim skoczkiem na nartach. 
3. Bałwanek nazywał się Olaf. 
4. Osteoporoza to choroba kości. 
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1.Kiedy ćwiczysz na siłowni , wtedy urosną ci 

na rękach… 

2. Wiosenny kwiat, który hoduje się w 

Holandii 

3. Ptak znajdujący się w herbie Polski 

4. Czeskie drzewo narodowe 

5. Część ciała(kość) albo zabawka używana  

w piaskownicy 

6. Duża małpa żyjąca w lasach tropikalnych 

lub w ZOO 

7. Zwierzę jeleniowate  albo imię męskie 

8. Ryba z Trzebonia 

 

Jeśli znasz rozwiązanie krzyżówki, 
uzupełnij kupon wraz z imieniem i klasą,  
wrzuć do skrzynki zaufania. Może 
wygrasz słodkie„co nieco“?! 

 
 
 
 

 
 
 

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 35: 
WIGILIA. 

Wylosowani zostali Agata 
Bartnicka,Teresa Mrózek i Daniel 
Śmiłowski.  Otrzymują od nas słodką 
nagrodę. 

Gratulujemy!!! 

 
 

Zgadnij, kto z naszej szkoły jest na 
zdjęciu z tamtych lat. Odpowiedź  

napisz na kupon nr 2. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeśli poznasz tę osobę, uzupełnij kupon 
wraz z imieniem i klasą,  wrzuć do skrzynki 
zaufania. Może wygrasz słodkie„co 
nieco“?!  

Na tym zdjęciu z numeru 
35 jest pani Sonia Feber. 
Poznało ją pięć osob, 
nagrodę otrzymują Miriam 
Zalisz z klasy 5 i Irena 
Stodola z klasy 4. 

 

 

 

 

NR 1 Krzyżówka:  
 

Imię i nazwisko: 

Klasa:                                 

NR 2 ,, Z tamtych lat‘‘:  
 

Imię i nazwisko: 

Klasa:                                 

   RUSZ GŁOWĄ 

   RUSZ GŁOWĄ 
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Połącz literki od A do W i wykoloruj 
obrazek: 
 

 
 
Wykoloruj: 

 
 
 
 

Połącz liczby i wykoloruj obrazek: 
 
 
Wykoloruj:
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W tej rubryce okaże się, czy do szkoły 
chodzisz tylko po to by się uczyć albo czy 
obserwujesz co dzieje się koło ciebie. 
Zabaw się w detektywa i sprawdź swoją 
spostrzegawczość! Na kupon nr 3 
napisz miejsce, gdzie została zrobiona 
następująca fotografia:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detektywami zostali Marta 
Stodola z klasy 6 oraz Salome 
Zalisz z klasy 7. 
Na obrazku znajduje się klucz 

od wyjścia ewakuacyjnego 
wiszący obok drzwi 
frontowych. 

 

... zagadka nr 2: 

 
 

Ile lat mają łącznie nasi nauczyciele z 
1. i 2. stopnia (razem z asystentkami)? 
Odpowiedź napisz na kupon nr 4: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
.................Our pets................ 

 

 Zagłosujcie na najładniejszego z 
naszych ulubieńców. 

 
  
 

 

1. 

       

 
 

        
2.                                                                                                             

 
 
 
 

 
 
 

 

3. 
 
 
 
 
 

Głosowanie w ostatnim numerze wygrał królik 
Bety. Redakcja posyła jej smakołyk. 

Jeśli i ty chcesz, żeby twój ulubieniec znalazł 
się w naszym głosowaniu , poślij jego 
zdjęcie. Adres: 

redakcjaprzerwa@seznam.cz 

NR 3 ,, Detektywi wśród nas?‘‘: 
 

…………………………………. 
Imię i nazwisko: 

Klasa:                                 

NR 4 ,, Detektywi wśród nas?‘‘: 
 

…………………………………. 
Imię i nazwisko: 

Klasa:                                 

             NR 5 ,,Our pets‘‘:  

1.      2.       3. 

                                 

Detektywi wśród nas? 
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Redakcja: Lucka, Zuzka, Natka, Magda, Beata 
Cena: 5 Kcz                                                                                                                                                                   

 Wrażenia z 
KLASOTURNIEJU 

Mam nadzieję, 
że punkty były 

rozdane 
sprawiedliwie. 

Iza z klasy 6. 

 
Jury było 

NIEsprawiedliwe!! 
Anonim z klasy 9. 

 

 

  Dowiedziałyśmy 
się, że Czesi mają 
mniej śmieci niż 

Polacy. 
Salome i Monika 

z klasy 7. 
 
 

Szkoda, że nasi 
koledzy przy stoliku 

popełnili tyle 
błędów!!!! 

Anonim z klasy 6. 

 

 

 Najciekawszą 
dyscypliną było 

szukanie 
butów. 
wszyscy 

 

Najbardziej 
podobały mi się 
tańce klas 8A i 

8B. 
Samuel z klasy 7.  


