
CIEKAWOSTKI PRAWDA/FAŁSZ

1. Zgodnie z legendami, koty mają aż 9 żyć.
:) PRAWDA
Wzięło się to ze średniowiecznych podań mówiących, że czarnoksiężnicy posiadają
moc przeistaczania się w koty i mogą to zrobić maksymalnie 9 razy w swoim życiu.

2. Znane jest powiedzenie, że kot zawsze spada na 2 łapy.
:( FAŁSZ
Koty mają cztery łapy. Powiedzenie “Być jak kot, co zawsze spada na 4 łapy”
oznacza, że komuś coś zawsze się udaje, nawet jeśli osoba ta znajduje się w
tarapatach.

3. Dachowiec to kot żyjący na dachach.
WSZYSCY MAJĄ RACJĘ.
Dachowiec to kot nierasowy - może być udomowiony lub “bezpański”. Koty wolno
żyjące i te, którym właściciele otwierają okna kamienic widywane bywają na
dachach. Dawniej widok ten był bardzo częsty, szczególnie dla kotów podwórkowych,
ponieważ w miastach przeważały kamienice. Być może stąd wzięła się właśnie ta
nazwa dla kotów bez rasy. Wcale jednak nie oznacza to, że zwierzęta te muszą
chodzić po dachach, bo jak mówi powiedzenie - “koty chodzą swoimi drogami”.

4. Powiedzenie “mieć kota w głowie” oznacza “mieć świra na jakimś punkcie lub być
zwariowanym”.
PRAWDA

5. Wibrysy to kocie kaprysy.
:( FAŁSZ
Wibrysy to kocie wąsy! Są one bardzo czułe, dzięki nim koty są w stanie rozpoznać
nawet niewidzialne przeszkody.

6. Kocimiętka to ulubione przez koty zioło.
PRAWDA
Koty uwielbiają zapach kocimiętki, działa na poprawę ich humoru. Kocimiętka to
roślina o pięknych fioletowych kwiatach.

7. “Kocia muzyka” to piękne dźwięki.
FAŁSZ
Powiedzenie to oznacza hałaśliwe, pełne jazgotu dźwięki, często wydawane
jednocześnie.

8. “Drzeć z kimś koty” oznacza bez przerwy się z kimś kłócić.
PRAWDA
Powiedzenie to może mieć związek z tym, że koty walczą ze sobą bardzo
intensywnie, broniąc swojego terytorium.



9. “Tyle, co kot napłakał” to bardzo dużo.
FAŁSZ
Powiedzenie to oznacza w rzeczywistości: mało, niewiele, tyci-tyci. Koty nie okazują
smutku w taki sposób jak robią to ludzie, gdy są smutne nie ronią łez. Kot ze łzami w
oczach to bardzo rzadki widok, stąd wzięło się to powiedzenie! Łzy u kotów
oznaczają za to problemy zdrowotne.

10. “Kupić kota w worku” to znaczy wygrać coś.
FAŁSZ
Powiedzenie to oznacza robienie zakupów w ciemno, bez sprawdzenia czy towar
albo usługa spełniają nasze oczekiwania lub są tym, co rzeczywiście chcemy nabyć.


