КЛЮЧ – СЕДМИ КЛАС
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Смъртно наказание очаквало този, който случайно убие котка.
Там, където днес е разположен Източен Судан, между първия и шестия праг на река
Нил, някога възникнала една от най-древните африкански страни – Нубия. Първите
достоверни сведения за нея датират от третото хилядолетие пр.н.е., когато египетските
фараони почнали да предприемат грабителски походи срещу тази страна за злато,
слонова кост, абаносово дърво и добитък.
Краката ù били непропорционално дълги, на цвят била сиво-кафява, изпъстрена с
по-тъмни ивици. От кръстосването на хибридите на нубийската котка и местните диви
котки с течение на времето се получили различните раси домашни котки, като по-силно
или по-слабо се проявяват наследствените признаци ту на единия, ту на другия
прародител.
В двата абзаца има равен брой (по две) сложни изречения.
те – лично местоимение
им – притежателно местоимение
им – притежателно местоимение
ги – лично местоимение
наследство
изхвърлете
опасно
пострадате
Настъпва средновековният мрак. Черни дни настават в Европа за котките, пък и не само
за тях.
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Всички знаем, че кучетата миришат. На тях това им е безразлично. А на котките не!
Нали те дебнат жертвата си и я нападат от засада, а не я изтощават с дълго преследване,
както правят кучетата. В случая само котешката походка не е достатъчна, жертвата може
да усети опасността и по миризмата. И природата така е устроила котките, че да нямат
по тялото си мазни и потни жлези.
Като всички бозайници и на тях понякога им се случва да се изпотят, но те се потят
елегантно. Нали сте виждали как в жега кучето проточва езика си чак до земята? За
котката такъв начин за регулиране на температурата е просто неприличен. Изпотяват ѝ се
само краката или по-точно меката част на лапичките. А когато се прокрадва към
жертвата си, тя стъпва плътно с тази част по земята, така че жертвата не може да подуши
миризмата на приближаващия се хищник.
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Ключови понятия: героично минало, идеал, мечти, борба за свобода, жертвоготовност,
настояще, страдание, мизерия, унижение, безприютност
Приемат се и близки по смисъл понятия.
Задача за създаване на текст

