
Darbą atliko: Ugnė 

Buragaitė, 5d 



Katės – asmenybės, jų būdas sudėtingas, su 

įvairiais niuansais. Norint pažinti kates, reikia su 

bent viena gyventi, antraip jos liks idėja, svajonė 

ar neįmenama mįslė.  

 

 



 Šį augintinį radome skelbimuose. Ţmonės prašė 

priglausti vienišą kačiuką. Pasitarusi su tėvais ir 

apsvarstę visas auginimo galimybes, nusprendėme 

jį priglausti ir pavadinti Puciu.  

Mano kačiukas yra grynaveislis Rusų Mėlynasis 

katinas.  

Nuo pat pirmųjų dienų mes stebėjome kaip jis 

elgiasi ir supratome, kad tai puikiu charakteriu ir 

švelnumu pasiţymintis katinas.  



Mano katinas yra pilkos spalvos, jo galva yra 

trikampio formos, akys nutolusios viena nuo kitos.  

Kai parsiveţėme jį maţytį, akys buvo ţalios. Šiuo 

metu mano katinui yra vieneri metai ir pastebėjau, 

kad akių spalva iš ţalios pasikeitė į tamsiai 

geltoną.  

Kačiuko eisena labai grakšti, jo svoris šiuo metu 

yra apie 7 kg.  

 Pucio charakteris yra labai geras. Jis visada 

prisiglaus, paţais kartu.  





Mano kačiukas labai mėgsta ţaisti su kamuoliuku 

ir lazdele, ant kurios yra plunksnos.  

Kai išeiname kartu į lauką, mano katinas laipioja 

po medţius, o pavargęs grįţta pas mane, atsigula ir 

laukia kol aš jį kutensiu su plunksnų lazdele.  

Taip pat Pucis mėgsta ţaidimą su kamuoliuku. Aš 

metu jam maţą minkštą kamuoliuką, o jis nubėga, 

įsikanda ir atneša man jį atgal.  



Vienas iš juokingų nutikimų su mano katinu buvo 

kai tėtis norėjo išdirbti ţemę darţovių auginimui. 

Tuomet prie kultivatoriaus pribėgo Pucis, neleido 

tėčiui dirbti kol nepaţaidė su juo. 

Taip pat vienas iš atvejų buvo kai su sese norėjome 

paţaisti badmintoną. Kai tik nukrisdavo muselė ant 

ţemės, Pucis pribėgdavo, įsikąsdavo ir 

neatiduodavo. Todėl taip ir nepaţaidėme.  

 

   







 Savo katinėlį aš labai myliu, nes jis yra mano 

geriausias draugas. Visada, kai man liūdna, jis 

jaučia ir atėjęs prisiglaudţia prie manęs. Tai 

kačiukas, pasiţymintis 

 šiluma, švelnumu, energijos 

 pliūpsniais. Turėti tokį  

kačiuką yra pati geriausia  

dovana. 







Mano didţiausia svajonė yra apsilankyti kačių 

parodoje. Ţemiau pateikiu nuorodą, kurioje yra 

vaizdo įrašas iš parodos.  

https://www.youtube.com/watch?v=H

wHbUo18qRA  

https://www.youtube.com/watch?v=HwHbUo18qRA
https://www.youtube.com/watch?v=HwHbUo18qRA


Ačiū uţ dėmesį! 
,,Kiekvienas katės šeimininkas žino, kad 

katė šeimininko neturi” 

  


