
30 листопада в багатьох країнах відзначається Всесвітній день домашніх тварин. 

 Ідея про заснування цього свята була озвучена на Міжнародному конгресі прихильників руху на захист 

природи, що проходив у Флоренції (Італія) в 1931 році. Тоді різні екологічні організації та 

природоохоронні товариства заявили про готовність організовувати різноманітні масові заходи, 

спрямовані на виховання у людей почуття відповідальності за все живе на планеті, у тому числі і за 

домашніх тварин. 

 В Україні День домашніх тварин відзначається з 2000 року за ініціативою Міжнародного фонду 

захисту тварин, хоча, на жаль, поки не затверджений офіційно. 

 Перше місце в рейтингу найбільш улюблених тварин займає собака. Цей вихованець видiляється 

відданістю і вірністю, безкорисливою любов'ю до свого господаря. Такий звір є справжнім захисником. 

Спілкування з собакою швидко піднімає настрій. В її погляді незалежно від породи відчувається 

розуміння. Безперечно, собака — найкращий друг людини. 

 Друга за популярністю — кішка. Вона мила, грайлива і абсолютно непередбачувана. Поєднання цих 

якостей викликає симпатію у великої кількості людей. Також багатьом подобається незалежність і 

самодостатність кішки. Такий вихованець невибагливий і дуже любить ласку. А ще кішка — справжній 

домашній лікар. Вчені довели, що вона має здатність забирати негативну енергетику людини на себе і 

«латати» пробоїни в аурі. 

 На  третьому мiсцi знаходяться декоративні птахи: папуги і канарки. Вони радують свого власника 

мелодійним співом або здатністю імітувати людську мову, яскравим опiренням і життєрадісністю. 

Домашні пернаті — створiння дуже розумні і швидко прив'язуються до своїх домочадцiв. 

 Акваріумні рибки лише трохи поступаються  птахам, як живуть в домi. Це така ж екзотика, хоча і 

абсолютно безмовна. Рибки не менш гарні, а їх вміння підкорювати водяні простори, переливаючись на 

світлі, просто зачаровує: за такими вихованцями можна спостерігати годинами, і не набридне. 

 Шанують українцi  і хом'яків та морських свинок.  Трохи рідше заводять кролів, білих щурів і 

тхорів. Пухнасті зайчики відрізняються малою активністю, коли їх свобода обмежена. Але варто 

випустити їх на волю, принаймні, в кімнату, то вони тут же починають стрибати і скакати, чим 

приводять спостерігачів в захват. Щури — тварини динамічні і абсолютно не викликають відрази. 

Тхори пустотливі, суперактивні і цікаві — все їм цікаво, скрізь їм потрібно пролізти. Особливо 

полюбляють кроликiв, хом'яків та морських свинок, білих щурів діти. 

Ось і в нашій школі учні перших та других класів дивилися презентацію, малювали малюнки 

улюблених своїх домашніх тварин. 

 



 

 

 



 

 

 


