Aljin kotiček
V letošnjem šolskem letu
smo v Aljinem kotičku brali
veliko zanimivega o različnih
domačih in divjih živalih,
njihovi govorici, oskrbi in
potrebah, spoznali smo različne
z živalmi povezane poklice
in mnogo drugih zanimivih
stvari. V poletnem kvizu preveri
svoje znanje in se poteguj za
simpatične nagrade!

I
N
D
A
R
KVIZ
NAG
1. Za prijetno sobivanje s psom sta pomembni

predvsem vzgoja in socializacija.
Kaj pomeni
izraz »vzgoja psa«?
ž. 	Vzgoja pomeni, da psa naučimo
trikce, kot
so »sedi«, »daj tačko« in »okrog«.
p. 	Psa naučimo, da se zna lepo obna
šati,ne da
bi mu morali za to ves čas dajati ukaz
e,
so »sedi«, »prostor«, »poleg« in podo kot
bno.
a. 	Da na sprehodih psa pripnemo
na
povodec.

6. Kako ribam popestriš življenje v tvoji oskrbi?
i. 	S pisanimi igračami.
g. 	Tako, da v akvariju skupaj biva veliko
različnih vrst rib.
n. 	Z velikim akvarijem ali ribnikom, vodnim
rastlinjem, ustrezno podlago, skrivališči
in kakovostno, čisto vodo.

5. Domače živali potrebujejo veliko več
spanja kot ljudje. Koliko ur na dan
mora spati odrasel pes?
t. 	16
a. 	8
l. 	12

7. Kaj lahko storiš, če se v vaši hiši

Kaj počne oskrbnik živali v zavetišču?
r. 	Predpiše zdravljenje bolnim živalim.
o. 	Skrbi za dobro počutje živali, jih hrani,
neguje in čisti njihove bivalne prostore.
m. 	Ves dan se igra z živalmi.

3. Živali slišijo mnogo bolje od nas, zato so

poki petard in raket zanje zelo moteči in
strašljivi. Kako lahko poskrbiš, da se bo žival
v prazničnem času počutila bolj varno?
a. 	Glasno pokam in razgrajam vse leto, da bo
žival takih zvokov navajena.
d. 	Zaprem jo v kletko.
č. 	Na sprehod jo peljem v mirnem delu dneva,
med pokanjem pirotehnike ji omogočim
varno zavetje v hiši in nikoli ne pokam
petard in raket.
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2. Obstaja veliko poklicev, povezanih z živalmi.

naseli miš?
h. 	Nastavim strup.
i. 	Izdelam preprosto past
živolovko, vanjo ujamem živo
miš in jo nato spustim daleč
stran v gozdu ali na travniku.
a. 	Nastavim lepljivo past.

9. Sem zelo družaben in rad živim v velikih skupinah.

Komuniciram s piskanjem in cviljenjem.
Sem
rastlinojed, jem zelenjavo, sadje in sveže
seno. Moja
dlaka je lahko dolga, kratka ali vrtinčasta.
Kdo sem?
o. 	Mačka.
a. 	Hrček.

8. Kakšna je primerna oprema za

sprehajanje psa?
c. 	Udobna oprsnica in najmanj 3 metre
dolg povodec.
g. 	Ovratnica in raztegljiv povodec.
u. 	Žogica in kovinska ovratnica.

e. 	Morski prašiček.
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staviš semena, oreš
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i. 	Ker se ptice nauč in je drugje ne iščejo.
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f. 	Ne drži, hranjenje e.
nic
gremo na počit
i
o vsak dan opazovat
e. 	Zato, ker je zabavn
ptice v ptičji hišici.
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Obkroži črke pred pravilnimi odgovori, iz črk dobiš geslo. Rešitev nam pošlji do
31. 8. 2017 na naslov Društvo za zaščito živali Ljubljana, p. p. 4733, 1001
Ljubljana, ali po e-pošti na info@dzzz.si. Pripiši svoje podatke (ime, priimek, starost
in naslov). Izžrebali bomo 5 nagrajencev, ki bodo prejeli pobarvanko Pisani svet
živali: doma in na kmetiji.

Alja Willenpart
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