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LEILOS ATĖJIMAS Į MŪSŲ NAMUS 

 Tai buvo graži vasaros diena. Labai seniai 

norėjau turėti šuniuką ir pagaliau mano 

svajonė išsipildė! Su savo šeima važiavome į 

Tauragę pasiimti Leilos. Buvau labai laiminga ir 

nekantravau ją išvysti! Pagaliau atvažiavome ir 

man davė ją laikyti, mano rankos drebėjo iš 

džiaugsmo! Po kiek laiko grįžome namo. Ir 

pagaliau į mūsų gyvenimą ir namus atėjo 

šuniukas. 



LEILOS PIRMOJI DIENA MŪSŲ NAMUOSE 

 Iš pradžių pamačiusi namus buvo išsigandusi ir 
liūdna, nes ilgėjosi savo mamos. Padarėme Leilai 
iš dekučio guolį, kadangi dar neturėjome tikro. Tą 
dieną ir išrinkome vardą. Buvo labai sunku 
apsispręsti. Iš pradžių Leila nieko nevalgė. 
Pagaliau atėjo naktis. Ji užmigo. Tada ir aš nuėjau 
miegoti į savo lovą. Bet naktį Leila pradėjo cypti, 
tada pabudau aš ir mano mama, galvojome ,kad ji 
nori valgyti, bet niekaip nėjo jai įsiūlyti, todėl 
bandėm ją raminti, Leila vėl užmigo, bet viskas 
katojosi, kol galiausiai man nusibodo ir nėjo 
išsimiegoti ,tada pasiėmiau kartu ją į lovą. Ir ji 
užmigo ir daugiau nebecypė. Ir dabar nuo tos 
dienos ji miega su manimi kartu. 



SALDUS MIEGELIS 

. 



LEILA 

 Leilos veislė yra jorkšyro terjeras. Kaip buvo 

maža jos kailis buvo juodas, bet augant jis vis 

šviesėjo ir tapo pilku. Dabar Leilai yra 

2metukai. Jos gimtadienis būna pavasarį, 

balandžio 21 dieną. Nors Leila  jau suaugusi ji 

vis tiek liko mažytė. 



KAIP LEILA DAR BUVO MAŽA  

. 

 



LEILOS MĖGSTAMIAUSIA VEIKLA 

Leila nuo pat mažens begalo  mėgsta 

žaisti. O ypač su kamuoliuku. Bet 

bėda ta , kad pas ją jie ilgai 

neužsibūna.... Kai tik gauna nauja 

kamuoliuką jis net neišlaiko dienos!  

Nes Leila tuoj pat jį sugraužia. 



CHARAKTERIS 

 Leila yra labai judri. Begalo meili, džiaugiasi ne 

tik su savo šeima , bet ir su visais svetimais 

žmonėmis kuriuos tik sutinka. Taip pat ji yra 

labai linksma ir žaisminga, todėl su ja visada 

atrasi veiklos ir niekad nebus liūdna.  



LEILA GERIAUSIA MANO DRAUGĖ  

. 



POMĖGIAI 

 Jau minėjau, kad Leilai labai patinka žaisti. Bet 

ji turi ir daugiau pomėgių... Leilai taip pat labai 

patinka eiti į lauka pasivaikščioti, užsilipti ant 

lango ir žiūrėti kas dedasi lauke ir... Labai 

mėgsta važiuoti automobiliu! 



EINAM PASIVAIKŠČIOTI! 

. 



KĄ ĖDA? 

 Šis klausimas buvo mums labai sunku išspręsti... 
Labai ilgai užtruko kol suradom jai patinkantį 
maistelį. Pirkom galybę specialaus šunų maisto, 
bet ji nė vieno nevalgė ,kol vieną diena.... Mums 
pavyko! Pagaliau suradome sausus šunų 
traškučius kuriuos  ji dabar begalo mėgsta! Aišku 
mėgsta ir pasilepinti. Kai visi valgome ji ateina ir 
užsilipa ant kėdės ir laukia kol duos kažkas kažko 
skanaus! O jei neduoda pradeda pykti! Todėl šiek 
tiek duodame jai savo maisto, bet nedaug kadangi 
mūsų maistas šunims netinka. Tai štai ką mėgsta 
ėsti Leila! 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 

. 


