Aljin kotiček

To pa še zdaleč ni dovolj, če želimo, da je naš štirinožec
tudi sproščen, zadovoljen in lepo vzgojen družinski član.
Zato je pomembna vzgoja. Vzgoja pomeni, da se zna pes
lepo obnašati v svoji okolici, ne da bi mu morali za to ves
čas dajati ukaze. Lepo vzgojen pes bo na primer mirno,
brez norenja in lajanja, počakal, da mu pred sprehodom
pripnemo povodec. Tega mu ne bomo ukazali, ampak bo
sam vedel, kaj mora narediti.

September je tu, z njim pa novo šolsko
leto. Naj bo polno dogodivščin, novih
znanj in prijetnega druženja s sošolci!
V šolo pa ne hodimo le ljudje. Če imaš doma psa, veš, da se
je z treba njim veliko ukvarjati. Pes je namreč družinski član,
ki z nami potuje na počitnice ali na obisk k starim staršem,
z njim se sprehajamo, raziskujemo zanimive kraje in
spoznavamo nove ljudi. Zato je zelo pomembno, da se zna
pes lepo obnašati. Neprimerno vedenje našega štirinožnega
družinskega člana je neprijetno za nas, za okolico in za
našega psa. Predstavljaj si, da vsakič, ko dobiš obiske, tvoj
kuža skače in laja nanje. Ali pa, da se na sprehodu zažene za
vsakim kolesarjem ter laja na tekače in avtomobile. Lepega
vedenja lahko svoje pse naučimo sami, kljub temu pa je
priporočljiv tudi obisk pasje šole.

Pasja šola ni pomembna le zato, da se pes nauči lepo
obnašati. Tako kot se ti v šoli družiš s sošolci, tudi psi
v pasji šoli spoznajo nove pasje prijatelje, s katerimi se
družijo in zabavajo.
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Za našega psa sta najbolj pomembni vzgoja in
socializacija!
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Grevmo
šolo!

Pomembna pa je tudi socializacija. To pomeni, da se pes
nauči vljudno komunicirati z drugimi živimi bitji. Pomeni
pa tudi, da pes pozna najrazličnejša okolja in se zna v njih
lepo obnašati. Dobro socializiran pes se na primer ne bo
bal avtomobilov, dobro se bo počutil v gozdu, na travniku,
v mestu ali med vožnjo z avtomobilom. Prav tako ne bo
nalajal vsake živali ali človeka, ki mu prečka pot, ampak se
bo znal na svoj način z njim vljudno »pogovarjati«.

Če v pasji šoli s tvojim psom grdo ravnajo, pojdi
drugam!

Šolanje, vzgoja ... kaj je to?
Ko govorimo o pasji šoli, moramo dobro poznati dve besedi:
šolanje in vzgoja. Šolanje pomeni, da je pes poslušen.
Uboga naše ukaze – usede se, ko rečemo »sedi«, uleže, ko
rečemo »prostor«. Lepo hodi »poleg« in da tačko, ko mu
tako rečemo. Šolanje preprosto pomeni, da pes naredi to,
kar mu rečemo.

Kam v šolo?
Pri izbiri pasje šole moraš biti zelo previden. Tako kot
ljudje poznamo različne srednje šole, šole za učenje tujih
jezikov ali različnih športov, obstajajo tudi zelo različne šole
za pse. Poišči tako, kjer bodo s tvojim psom delali lepo.
Nekatere šole še vedno uporabljajo prisilo in bolečino. To
počnejo s pomočjo zateznih ali celo bodečih in elektronskih
ovratnic, pse kaznujejo tudi z udarci ali kričanjem. Vse to je
neprimerno. Tvoj pes občuti bolečino ravno tako kot ti. Če
boš s psom grdo ravnal, se te bo začel bati, in kljub temu da
te ima rad, se v tvoji družbi ne bo dobro počutil. Tak način
šolanja lahko celo povzroči, da pes postane napadalen in
zelo boječ.

Ali veš?

Pri izbiri šole je tudi pomembno, da poiščeš tako, kjer se
ukvarjajo predvsem z vzgojo in socializacijo. Najbolje je,
da pasjo šolo najprej obiščeš brez svojega psa. Opazuj,
kako poteka pouk. Se učijo predvsem »sedi«, »prostor« in
druge ukaze ter trike? Ali morda pse učijo, kako pravilno
pozdraviti drugega psa, kako mirno počakati ob lastniku, ko
se ta pogovarja s prijatelji in podobno? To drugo je namreč
mnogo bolj pomembno.

Svojemu psu pomeniš vse. Nate se zanaša, da boš
lepo poskrbel zanj. Zato je tudi povsem odvisen od
tebe, da izbereš zanj primerno pasjo šolo. Izberi
tako, kjer se bosta oba veliko naučila in kjer bosta
v učenju tudi uživala.

 a imajo tudi psi zelo razvit »jezik«? Sporazumevajo se z različnimi gibi in izrazi obraza.
D
Temu pravimo telesna govorica.
Alja Willenpart
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