Pes pro tebe – povídání o výcviku vodících a asistenčních psů
Ve středu 19. 9. 2018 navštívila školu naše bývalá žákyně Martina Šípková se dvěma
čtyřnohými společníky. Její povídání s žáky 1. až 4. třídy vám přiblíží práce několika dětí:

Středeční návštěva ve škole
Včera k nám do školy přišla návštěva. Uhádli byste, kdo? Asi ne. Byla to Martina se dvěma
vycvičenými pejsky. Cvičí psy pro nevidomé lidi. Jeden byl labrador a druhý kříženec. Byli moc
milí a krásně přítulní.
Cvičení pejsků je náročné. Malá štěňátka se musí pečlivě vybírat a ta, která projdou testy, pak
podstoupí asi roční výcvik, kde se naučí základní povely. A pak půlrok až rok, to záleží
na šikovnosti pejska, projde výcvikem v práci.
Pejsci po ukončení výcviku jsou rozděleni podle potřeb nevidomých. Někteří jsou málo akční
a aktivní, jiní chodí na dlouhé procházky a u jiných zas pomáhá pejsek hlídat cukrovkáře.
Povídání se mi moc líbilo, pejsci byli hodní a doufám, že ještě někdy přijede zas vyprávět o své
práci.
Dne 20. 9. 2018 napsal Adam ze 4. třídy.

Návštěva ve středu
Ve středu byla u nás ve škole dcera od paní učitelky Šípkové. Pracuje na výcviku psů
pro nevidomé, postižené a pro vozíčkáře. Ti pejsci se mi líbili. Zvedali různé věci ze země. Ten
starší pejsek to uměl moc dobře. Ten druhý na to, že byl ještě štěně, uměl podat nůžky, klíče
a lžičku. Určitě jsou moc potřební.
I když trvá dlouho, než se vycvičí, tak hodně pomáhají postiženým lidem. Pejsci chodí také
do nemocnic a dělají těm lidem společnost: zahřívají je a mazlí se s nimi.
To představení se mi moc líbilo. Pejsci byli moc šikovní a moc se mi líbili. Mohli jsme se s nimi
i pomazlit a pohladit si je.
Dne 20. 9. 2018 napsala Alice ze 4. třídy.

Středeční návštěva ve škole
Na dnešní den jsem se hodně těšila, dneska přišla od paní učitelky Šípkové dcera. S sebou si
přinesla dva pejsky, sice jsem zapomněla, jak se jmenují, ale to nevadí.

Zajímavé bylo, že byli šlechtěni pro pomoc slepým. Jeden pejsek byl border kolie a druhý byl
královský pudl. A pro tuhle práci je vhodné plemeno zlatý retrívr.
Pejsci se rozdělují podle páníčků, jak jsou aktivní. Pro mladší lidi jsou lepší ti živější a pro starší
takoví klidní.
Pejsci se cvičí pro slepce a vozíčkáře asi rok. Je to každodenní práce s pejskem. Neděle, svátky
a prázdniny tito cvičitelé nemají. Pokud někdy takového pejska uvidíme, nekřičíme,
nehladíme, prostě si ho nevšímáme. Pejsek je v práci a nesmí být rušen.
Tato práce by se mi taky líbila, každodenní kontakt se zvířátkem mám ráda.
Dne 19. 9. 2018 napsala Elen ze 4. třídy.

Středeční návštěva ve škole
Ve středu navštívila naši školu jedna paní, která s sebou přivezla dva asistenční psy. Díky této
návštěvě nám odpadla literatura a celá skupina dětí se přesunula do jiné třídy a tam jsme
uviděli štěně a dospělého psa.
Co všechno jsme se dozvěděli?
Vycvičený pes stojí 200 000 až 250 000 Kč. Takový pes se musí cvičit jeden rok až dva roky.
Asistenční pes slouží k podávání různých věcí (mobil, TV ovladač, peněženka). Vodící pes
se používá k vodění slepých lidí. Tito psi jsou potřební k lidem, kteří si nemůžou sami otevřít
dveře, vysvléknout oblečení. Jsou nemocní a ke svému životu potřebují takové pomocníky.
Tato návštěva se mi moc líbila, protože jsem se dozvěděl nové zajímavosti.
Dne 20. 9. 2018 napsal Jiří ze 4. třídy.

Středeční návštěva ve škole
Ve středu k nám do třídy přišla paní se dvěma pejsky. Starší se jmenoval Asík, měl 4 roky a byl
celý černý. Mladší se jmenoval Dixie a měl 2 měsíce. Bylo to roztomilé štěňátko.
Asík váží 40 kg a stojí 200 000 až 250 000 Kč. Je dobře vycvičený, proto je tak drahý.
Pejsek je vycvičený, aby pomáhal postiženým nebo nemocným lidem. Dokáže vést slepé lidi,
bezpečně je převede přes cestu nebo je upozorní, když je na cestě překážka. Asík dokáže
čichem poznat, jestli má člověk nízkou hladinu cukru. Když je člověk na vozíčku, dokáže mu
takový vycvičený pes sundat ponožky nebo otevřít dveře.
Bylo to zajímavé a moc se mi to líbilo.
Dne 20. 9. 2018 napsal Marek ze 4. třídy.

