
36363636

Moji domači živali 
sta kunčici Puhica 
in Pikica. Kunci 
so zelo nežne in 
pametne živali, 
kot kužki in muce. 
Obe sta črni, imata 
zelo mehek kožuh, 
Pikica pa ima še belo 
piko na nosu in bele 
copatke na tačkah. 
Pikica je tudi bolj 
pogumna, sama 
pride v naročje. Vsa 
družina z njima ravna zelo nežno in obzirno. Nikoli 
nista izpostavljeni hrupu. Živita v veliki kletki, ki ima 
še nadstropje. Zaprti sta takrat, ko sta sami doma, 
sicer pa hodita po stanovanju in si tako krepita mišice. 
Na vrt ju ne nosim, saj sta pokazali, da ju je strah in 
se bolje počutita v stanovanju. Poleti, ko je vroče, 
smo zelo pozorni, da ni prepiha, kunci so občutljivi 
za prepih in nagnjeni k vnetju ušes. Med počitnicami 
bom še več časa preživel z njima, njuna družba me 
vedno razveseli. Ko bomo odšli na morje, bosta dedek 
in babica vsak dan prišla, da ju nahranita, zamenjata 
vodo in ju izpustita iz kletke.

Paličnjakinji Piccolo 
in Grande sem 
prejela v šoli, stari 
sta okoli tri mesece. 
Potrebujeta sveže 
zelene liste malin, 
robid ali vrtnic, 
ki jih vsak drugi 
dan poškropim s 
svežo in čisto vodo. 
Terarij čistim na en teden in pol, da preprečim množično 
razmnoževanje. Za čiščenje potrebujem okoli 20 minut. 
Zamenjam nastilj, to so kokosova vlakna, lubje in papir, 
tudi liste, ki se posušijo. Za hrano potrebujejo sveže liste, 
ki so v posodici z vodo. Paziti je treba, da ni špranje, da 
bi padli v posodico z vodo. Pri levitvi jim pogosto izpadejo 
noge. Temu (olevku) se reče hitinjača. Ta ne raste z njimi, 
in ko jim je premajhna, poči. Paličnjaki so nočne živali in jih 
moramo čez dan pustiti pri miru, saj so zelo krhki in mirni. 
Čez poletje bosta ostali v hladni hiši, saj bi ju lahko vročina 
motila. Če si jih izbereš za domačo žival, nujno potrebuješ 
vsaj dva. Rada ju opazujem, saj sta zelo zanimivi.

Moja hrčica Beli je stara 2 leti in pol. Preden je prišla v naš dom, smo 
ji pripravili dve hiški. V eni ima čisto vatko, v drugi pa hrano. V veliki 
dvonadstropni kletki ima tudi dolg tunel, ki pa ga uporablja samo, kadar 
gre v pritličje. Potrebuje veliko vode, zamenjamo jo vsak dan. Hrano 
kupimo v trgovini s hrano za živali. Napolnimo ji skodelico, ona pa hrano 
odnese v hiško in jo nabaše tudi v svoja lička. Beli vsak dan pripravim 
solato in trikrat na teden sončnična semena, saj niso tako zdrava, so le 
priboljšek. Hrčkov podnevi ni dobro zbujati, saj so nočne živali. Je pa Beli 
takšen hrček, da se podnevi vseeno sama zbudi in pleza po kletki gor in dol. 
Ko sem jo dobila, je zelo grizla, a zdaj ne več. Nisem si predstavljala, kako 
prijetno je imeti hrčka. Zelo je ljubka in nežna živalca.

Lian Samardžić, 11 let

Zala Satler Tavčar, 10 let

anketa

Moj pes Čili je pasme lagotto romagnolo. Star je dobre tri 
mesece, je še mladič. Ko sem dobila Čilija, se je izpolnila moja 
največja želja, saj sem si več let želela, da bi lahko skrbela 
za svojo žival. Iskreno lahko povem, da je imeti psa še veliko 
lepše, kot sem si predstavljala. K nam je prišel iz legla, ki je bilo 
v sosednji ulici. Čili potrebuje veliko hoje in gibanja, zelo rad 
pa ima tudi igro in mojo družbo. Veliko 
hodiva na sprehode. 
Očka vstane ob 5h, 
da ga pelje lulat. 
Nahranimo ga okoli 7h 
in nato zopet peljemo 
na wc, iztrebke vedno 
poberemo. Mladiček 
mora jesti štirikrat na 
dan. Med počitnicami 
bomo skupaj šli tudi na 
morje in v hribe. Rada 
ga hranim in božam ter 
se igram z njim. 

Za svoj 7. rojstni dan sem dobil 2 kopenski želvi, samički 
Geri in Spuži. Želve so ogrožene, zato smo ju kupili pri 
registriranem vzreditelju na Vipavskem. Stari sta 4 leta. 
Pozimi živita v terariju, grejeta se pod posebno lučko, 
namenjeno plazilcem. Radi imata sadje (jabolko, ameriške 
borovnice, lubenico), listnato zelenjavo, travniške rastline, 
brikete za želve, zelo pa jima teknejo tudi manjši lazarji. 
Če imam v roki sadje, mi sledita. Pojesta več solate kot 
jaz. Poleti sta ograjeni na vrtu, kjer imata hiško, vodo 
in rastline. Čeprav imajo želve rade sonce, morajo imeti 
rastline za zaščito in senco. Radi se zakopljeta v zemljo, 
tako se hladita. Zvečer pogledam, da sta zagotovo v hiški, 
ker ju lahko ponoči poškodujejo kune. Če bomo za želvi 
pravilno skrbeli, bosta z nami lahko do 60 let.

Ela Brotož, 9 let 
Pripravila Mojca Furlan 

Počitnice prinesejo veliko prostega časa. Preživimo ga lahko v naravi, z dobro knjigo ali v prijetni 
družbi. Mnogi se veselijo, da bodo imeli še več časa za svoje živalske prijatelje. Poleti živali 
potrebujejo senco in mnogo sveže vode. Planetovci so nam povedali, kako skrbijo za svoje ljubljenčke. 
Preberi njihove zgodbe, prekrasni skrbniki so! Če bereš Moj planet, imaš tudi ti veliko znanja o živalih 
in njihovih potrebah.
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Počitnic se zelo veselim, ker bom imela več časa za stvari,  
ki jih rada počnem. Veliko se bom ukvarjala s svojima dvema 
muckoma. Doma imamo mucko Rozi, ki je starejša od mene, 
stara je okoli 15 let. Mamica jo je našla v grmu v gozdu. 
Neki brezsrčni ljudje so verjetno odvzeli mladičke mačji 
samici in jih pustili v gozdu. Pred mesecem dni smo dobili 
še mačjega mladička Jukija, sedaj je star nekaj več kot 4 
mesece. Rozi potrebuje veliko počitka in mirno okolje, zato 
Jukija ni bila preveč vesela. Omejili smo jo na veliko sobo z 
razgledom in velikimi okni, Juki pa je bil prvi mesec nastanjen 
v dnevni sobi. Vsak ima svoje potrebe, pripravim jima hrano 
za mladiče in hrano za starejše mačke. Juki potrebuje veliko 
crkljanja, družbe in igre, Rozi pa več počitka in pozornosti. 
Oba sta notranja 
muca, poskrbela 
bom, da bo 
stanovanje hladno 
in brez prepiha. 
Naj skrbnike mačk 
spomnim, da bele 
mačke ne smejo 
biti na soncu zaradi 
raka na ušeskih 
in nosku in naj 
ne puščajo oken, 
odprtih na kip.  
Zelo so nevarna.

Psičko Juliette smo posvojili iz Zavetišča Horjul. 
Tam zelo lepo poskrbijo za živali. Zanje iščejo skrbne 
lastnike. Domov smo jo pripeljali, ko je bila stara 
približno dve leti in pol. Juliette je naš družinski član, 
zato živi z nami v hiši. Družbo ji delajo še tri muce,  
s katerimi se zelo dobro razume. Vsak dan gre z mami 
v službo. Ker ima zelo gosto dlako, ji je poleti zunaj 
zelo vroče, zato čez dan ostaja v hiši. Zgodaj zjutraj 
in pozno zvečer jo vozimo na krajše sprehode v gozd. 
Zelo rada se vozi v avtomobilu. Juliette je psička  
z zlatim srčkom in imamo jo zelo radi.

Naši planetovci zelo lepo skrbijo za svoje živali

Hana  Zupanc, 10 let

Črt Confidenti, 10 let

Anuk Koliševska, 10 let

Timotej Huzjak, 12 let
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