Aljin kotiček
Iz stiroporja izreži
plošče, ki se prilegajo
notranji strani škatle.
Nalepi jih v škatlo.
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Škatlo napolni s senom in zapri pokrov.
Stiropor in seno sta zelo dobra izolatorja,
ki skrbita, da je mački topleje. Stiropor izolira
hiško, če pa dodamo še seno, bo mačka
ležala na topli in mehki podlagi.
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si hiško za mačke
V hladnem zimskem vremenu tudi živali potrebujejo toplo zavetje. Prostoživeče mačke
ga pogosto težko najdejo, zato jim lahko pomagaš. Doma lahko s starši izdelate hišico za
prostoživeče mačke, da bodo lažje preživele zimo.
»Prostoživeče mačke« je drug izraz za potepuške,
nikogaršnje mačke. Nekatere so nekoč imele dom,
pa so se jih ljudje naveličali in so jih zapustili, druge
pa že več generacij živijo zunaj. Ker že dolgo ne
živijo z ljudmi, se prostoživeče mačke ljudi pogosto
bojijo in se jim izogibajo. Kljub temu pa so to še
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vedno domače živali, ki za svoje preživetje potrebujejo
našo pomoč. Hrano jim običajno nastavljajo ljudje, ki jim
pravimo hranitelji, zavetje pa si morajo pogosto poiskati
same. Ker je to včasih težko najti, jim lahko pomagaš.
Izdelaj preprosto hišico za prostoživeče mačke in jim tako
pomagaj, da bodo lažje preživele zimo.
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Preden nalepiš stiropor na stranico z vhodom
v hiško, v stiropor izreži še odprtino za vhod.
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Stiropor nalepi tudi na pokrov škatle.

FOTOGRAFIJE: ALEŠ VAUPOTIČ, SHUTTERSTOCK

Na spodnji rob škatle obriši šablono. Starši naj ti
pomagajo narediti odprtino s premerom približno 15 cm.
Odprtino zbrusi, da ne bo imela ostrih robov.
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Potrebuješ: plastično škatlo s pokrovom,
stiropor, nož, lepilo, okroglo šablono in
flomaster.

Škatlo lahko okrasiš z risbico in se nanjo
podpišeš. Mačja hiška je končana!

Hiško postavi zunaj na varno in suho mesto,
najbolje v kakšen skrit kotiček pod streho.

Če v tvoji okolici ni nobene prostoživeče
mačke, lahko svojo mačjo hiško podariš
najbližjemu zavetišču ali društvu za zaščito živali.

Alja Willenpart
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