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Dragi dedek MrazDragi dedek Mraz

Že veš, kaj si želiš za novo 
leto? Če še nisi, je zdaj skrajni 
čas, da pišeš dedku Mrazu. 
Vendar prej dobro premisli, 
kaj boš napisal, da ne bodo 
darila že čez nekaj dni 
pozabljena obležala v omari.
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Vzemi list papirja in svinčnik. Napiši 5 stvari, ki si jih 
najbolj želiš. Kaj je med njimi? Morda nova računalniška 
igrica, knjiga, igrače ali kakšno glasbilo? Je na tvojem 

seznamu tudi pes, mačka ali druga domača žival? 
Če je tako, pomisli še enkrat – če se ti želja uresniči, 
te namreč čaka veliko dela.

Žival je odgovornost za vse življenje
Živali so živa bitja. Tako kot mi imajo tudi one rade 
družbo in so vesele, kadar so ob nas. Občutijo pa tudi 
strah, dolgčas in žalost. Domača žival ne sme biti le 
darilo, ki te počaka pod novoletno jelko. Je družinski 
član, za katerega je treba skrbeti vsak dan do konca 
njenega življenja. Potrebuje redne sprehode, krtačenje, 
striženje krempljev ... Skrbeti je treba tudi za njeno 
opremo in igrače, ko zboli, pa vaju čaka obisk pri 
veterinarju. Skrb za žival vzame veliko časa – tudi 
takrat, ko bi raje počel kaj drugega. Če se naveličaš 
nekega predmeta, ga lahko pospraviš v omaro, podariš 
prijatelju ali pa ga zamenjaš za drugo stvar. Živali se ne 
moreš kar naveličati ali za nekaj časa pozabiti nanjo. 
Si njena družina in zanjo si odgovoren vse življenje.

Spet te petarde in rakete
Okoli novoletnih praznikov se dogaja še nekaj, česar 
se živali bojijo – pokanje petard in raket. Čeprav 
so ognjemeti ob novem letu videti čudoviti, so 
tudi zelo glasni. Živali slišijo mnogo bolje od nas, 
zato so glasni poki pirotehničnih sredstev zanje še 
glasnejši. Zaradi pokanja se lahko tako prestrašijo, 
da pobegnejo od doma. Pazi, da bo na sprehodu pes 
vedno varno pripet na povodec. Na kratke sprehode 
se raje odpravite podnevi, ko je pokanja manj. 
Če tvoj pes ali mačka živita zunaj, naj bosta v času 
pokanja pirotehnike s teboj v hiši – tako bosta manj 
prestrašena. Pokanja pa se bojijo tudi divje živali; 
tudi one se lahko zelo prestrašijo, pobegnejo in ne 
najdejo poti domov.

Če želiš domačo žival, se o tem temeljito 
pogovori s starši. Žival posvojite skupaj v bolj 
mirnem obdobju leta, dedku Mrazu pa raje 
piši za kaj drugega.

Praznični čas je namenjen ljudem
Če vse to že veš in si na prihod novega štirinožnega 
prijatelja že dobro pripravljen, naj ta vseeno ne bo 
le darilo pod novoletno jelko. Ko dobiš žival, si nekaj 
dni vzemi samo zanjo. Potrebuje namreč čas, da 
spozna svoj novi dom in družino. To pomeni, da bosta 
prve dni preživela doma brez obiskov prijateljev in 
sorodnikov. Med prazniki je to skoraj nemogoče. 
Z družino se boste verjetno odpravili k sorodnikom, 
družinski člani in prijatelji pa bodo prišli na obisk 
k vam. Stanovanje bo praznično okrašeno, vsa 
družina bo doma, igrala bo glasna glasba, obiski pa 
bodo prihajali in odhajali. Vse to je za žival, ki se je 
komaj preselila k tebi, zelo naporno. Svojega doma 
in nove družine še ne pozna dobro. Zabave, obiski in 
druge praznične aktivnosti pa še povečajo njen strah. 
Zato je bolje, da žival posvojiš, ko bo v hiši bolj mirno.

Zdaj veš, da žival ni primerno darilo za pod novoletno drevo. Prepričana sem, da si boš pri dedku 
Mrazu zato zaželel kaj drugega. Veš pa tudi, da pokanje petard in raket ni nevarno le za ljudi, ampak 
tudi za živali. Letos lahko doma namesto pravega, glasnega ognjemeta pripravite nekaj posebnega. 
Vsa družina lahko sodeluje v nagradnem risarskem natečaju Svoj ognjemet si letos narišite. Risbo 
svojega ognjemeta nam lahko pošlješ na info@dzzz.si in morda boš prav ti prejel nagrado za najlepši 
izdelek. Tako se boste doma lahko skupaj zabavali ob ustvarjanju čisto svojega ognjemeta, pri tem pa 
se ne bo prestrašila nobena žival. 
Obišči spletno stran www.dzzz.si/ne-petarde/, da izveš več o pokanju petard in nagradnem natečaju.


