2. Jak wybrać miejsce do spania dla kota? Pamiętajmy, że koty śpią tam
gdzie im pozwolimy. Więc nie powinniśmy mieć problemów z
„przekonaniem” kota, żeby spał w jednym, konkretnym miejscu. Najlepiej
jest przygotować mu wygodne legowisko. Powinno być one dość miękkie i
czyste. Można posłużyć się np. poduszką.
3. Kolejną sprawą jest wybór kuwety. Najlepiej jest posłużyć się krytą
kuwetą. Dzięki niej pozbędziemy się przykrego zapachu bądź też go
ograniczymy. Jeżeli chodzi o podłoże kuwety, to mamy dość szeroki wybór.
Może to być żwirek drewniany, zbrylający, zapachowy czy też betonitowy.
Nie ma jednej reguły co do wyboru podłoża. Tak naprawdę decyduje kot.
Jeśli nie będzie chciał przebywać na określonym podłożu to należy je
zmienić. Pamiętajmy, że koty nie używają do mycia wody. Dzięki
szorstkiemu językowi oraz elastycznym łapom mogą dokładnie się umyć bez
niczyjej pomocy.

Bez osłonek
Wiosna przyszła pieszo.
Już kwiatki za nią spieszą.
Już trawy przed nią rosną
I szumią – Witaj wiosno.
/Jan Brzechwa/

4. Aby zapobiec rysowaniu mebli przez kota warto zainwestować w drapak.
Można go kupić w sklepach zoologicznych bądź też zrobić samemu. Kot
musi mieć miejsce do wspinania się. Można zamontować na ścianach kilka
platform, które będą rozrywką dla kota. Co jeśli chodzi o jedzenie? Jeśli
posiadamy koty z hodowli to warto zasięgnąć informacji u hodowcy. W
innym wypadku należy stosować jedzenie gotowe dla kotów, które można
nabyć w supermarketach czy też sklepach zoologicznych.

Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć dziennikarskich
pod kierunkiem p. Mirosławy Kidały.
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Marcowy numer poświęcony jest naszym pupilom. Tym kudłatym,
miękkim i pierzastym, które umilają nam czas.

Należy:
• Bawić się z nim i rozpieszczać go - ale nie zaniechać wychowania!
• Możliwie często zabierać go ze sobą wychodząc z domu, ale wdrożyć
także do zostawania samemu (byle nie za często...).
• Zapewnić mu spokojny dom i serdeczność otoczenia.
• Warto reklamować zalety Maltańczyka, by przywrócić mu dawne
miejsce popularnego psa pokojowego!
Co należy wiedzieć:
• Nie wymaga wiele miejsca
• Bardzo przywiązuje się do miejsc, które zna
• Lubi zabiegi pielęgnacyjne
• Lubi uczestniczyć we wszystkim, co dzieje się w domu
• Dobrze znosi towarzystwo innych psów
• Bez kłopotów godzi się z innymi zwierzętami domowymi
• Nie może być przekarmiany
• Wymaga codziennej pielęgnacji
• Dość drogi przy zakupie, tani w utrzymaniu.

Wszystko o opiece nad papużką i jej zachowaniu
Papużki są bardzo towarzyskie, mają też niezwykle żywy temperament. Są
bardzo ciekawskie, ruchliwe, stale czymś zajęte. Z tego względu klatka, w
której mieszka papużka musi być wyposażona w huśtawki, karuzele czy
drabinki, a także lustereczka i dzwoneczki. Należy codziennie wypuszczać
ptaka z klatki (ale tylko pod nadzorem, pierwszych lotów można próbować
już w 2 tygodnie po zakupie), wcześniej trzeba upewnić się, czy zamknięte
są wszystkie drzwi i okna, a firanki szczelnie zaciągnięte (zapobiega to
rozbiciu się ptaka o szybę).

Papużki pozostawione bez opieki często wyrządzają w mieszkaniu różne
szkody, np. potrafią ogołocić z liści i kwiatów rośliny doniczkowe (niektóre
z nich są dla papużek trujące) lub poprzewracać stojące na regałach
delikatne przedmioty. Ptak nie może mieć dostępu do naczyń kuchennych,
środków czystości, lekarstw czy wypełnionych cieczą naczyń. W ciepłe dni
można wystawiać klatkę na balkon lub do ogrodu, pamiętając jednak o
osłonięciu jej części przed słońcem oraz zabezpieczeniu przed ucieczką
oraz ewentualnym dostępem drapieżników. Ucieczka ptaka z klatki kończy
się dla niego zwykle śmiercią.

Lubię papugi od małego interesuje się nimi dlatego, że są ładne. Mają
różne kolory piór i pióra są ładnie dobrane. Najbardziej lubię ze
wszystkich papug Arę, bo jest najładniejsza. Papugi żywią się ziarnami.
Do hodowania w domu trzeba mieć klatkę. Karmić ją odpowiednim
ziarnem i dostarczać białko. /Marcel/

Koty
1. Jest wiele ras kotów. W zależności od rasy koty mogą bardzo się różnić.
Jednak istnieją cechy, które są wspólne dla wszystkich bądź też większości
kotów. Na ogół koty kojarzą się jako samotnicy, którzy chodzą własnymi
ścieżkami. Nie jest to do końca prawdę. Wbrew pozorom koty są bardzo
towarzyskimi zwierzętami, jednak nie nauczyły się żyć w stadzie. Każdy
osobnik dba o siebie. Nie ma tam przynależności do stada. Ich
temperament w zależności od wieku może różnić się. Koty młode często
przyjmują rolę łobuzów. Z chęcią bawią się i szaleją. Koty starsze są
bardziej spokojne.

