
5 b klasės 
augintiniai

Klasės vadovas Lijana Diliautienė



Artiomo 6 m. Maltos bišonas Jazas. 
Šuniukas labai mėgsta skaniai pavalgyti.



Nikitos 13 m. Britų trumpaplaukė katytė 
Dženet. Yra labai savarankiška-vaikšto 
kur nori. Labai mėgsta žalią mėsą.



Georgijaus Devon rex 5 m. kačiukas Marsin. 
Mėgsta žaisti su kamuoliuku, miegoti tarp 
kojų.



Daniel Š. 4 mėn. žaismingas šuniukas Bonita, 5 
m. kačiukas Pantera ir 9 metų Murzik.



Ilarijos 11 metų Brigantina. Šuniukas 
labai mėgsta šeimininkės dėmesį. 



Martyno Seamo kačiukai Mikis ir Marusia. 
Yra draugiški, meilūs, labai mėgsta žaisti.



Roberto namuose žuvytės gyvena nuo 
2020 m. Vardų jos neturi, bet labai 
panašios į pasakų auksines žuvytes. 



Arinos 8 m. katė Barsia. Mėgsta būti 
lauke, gaudyti peles, paukščius ir viską 
nešti namo.



Nikita B. šuniukas Berta. Jis labai linksmas, 
draugiškas, myli žmones, vaikus ir šuniukus. 
Mėgsta labai skaniai paėsti ir ilgai lakstyti 
lauke.



Timofejaus 1,5 m. Nykštukinis taksas Čili. 
Mėgsta maudytis, žaisti su žaislais, ėsti 
vaisius, daržoves ir graužti šlepetes. 



Adamo 5 m. kačiukas Semion. Mėgsta 
gaudyti peles ir vaikščioti lauke.



Jakovo 5 m. priglausta katytė Žuža. Katytė 
mėgsta ledus, gulėti ant knygų ir žiūrėti 
ledo ritulį.



Vladislavo 10 m. katytė Tita. Mėgsta 
žaisti su teniso kamuoliuku ir miegoti.



Lauryno 4 m. Pomeransų špicas Spurga. 
Mėgsta būti dėmesio centre ir lepintis ant 
rankų.



Danieliaus 9 mėn. Papilijono veislės 
kalytė Merė. Ji linksma, draugiška, 
ištikima, klusni, santūri ir protinga.



Arono 5 m. šuniukas Smart. Labai 
mėgsta žiūrėti pro langą ir loti.



Ksenijos Jorkšyro terjeras Čiunia. 
Šuniukas mėgsta žaisti, ėsti ir prausti 
savo šeimininkę.



Nadeždos Erdelio terjerei Bellai jau 3 m. 
Ji patinka lakstyti lauke ir daug žaisti.



Artūro 3 m. Meinkūno veislės katytė Pati ir 
4 m. katytė Liusia. Pati labai rami, o Liusia 
labai meili. 



Martino 7 m. katytė Murka, 3 m. kalytės Ucha, 
Fiona, 7 m. Maila ir Tiutia. Visi gyvūnai labai 
meilūs ir draugiškai sugyvena. 



Ksenijos 14 m. kačiukas Persik, kuris 
labai mėgsta kaitintis saulutėje ir 
medžioti peles.



Sofijos 1,2 mėn. papūgėlė Pūkas, kuris 
mėgsta maudytis, vaikščioti grindimis, 
žaisti ir bučiuotis.



Grigorijaus 1 m. Frosia Ji labai mėgsta 
skaniai paėsti ir laiką leisti su savo 
šeimininku.



Daniilo 9 m. išdidi katytė Mania, 4 m. 
draugiška špicė Busia, 5 mėn. energingasis 
buldogiukas Troy.



Sakoma, kaip žmogus elgiasi su gyvūnais, 
toks jis yra gyvenime. Kuo labiau juos 
myli, prižiūri, tuo gerumas pasireiškia ir 
bendraujant su žmonėmis.


