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4. oktober - SVETOVNI DAN VARSTVA ŢIVALI
V mesecu oktobru nas najprej zaznamuje 4. oktober, ko je dan ţivali. Številne
organizacije in posamezniki, ki se ukvarjajo z zaščito ţivali, opozarjajo na
potrebo po ohranjanju pestrosti ţivalskega sveta in narave. Ljudi se poziva tudi k
humanemu odnosu do vseh ţivali in opominjanje na zaščito ogroţenih ţivali.
4. oktobra ljubitelji ţivali po vsem svetu z različnimi prireditvami obeleţujejo
svetovni dan ţivali. Ta je v zadnjih letih prerasel tudi v svetovni teden ţivali, ki
poteka pod okriljem Svetovnega zdruţenja za zaščito ţivali (World Society for
the Protection of Animals - WSPA) od 4. do 10. oktobra.
Ta datum je bil za svetovni dan ţivali izbran, ker je prav na ta dan leta 1226 umrl
Sveti Frančišek Asiški, ki je bil znan ljubitelj ţivali in narave.
S svetovnim dnem ţivali so začeli leta 1931.

Na spletni strani World Animal Day (www.worldanimalday.org.uk) med drugim
piše, da se je svetovni dan ţivali začel leta 1931 na shodu ekologov v Firencah, in
sicer z namenom opozoriti na zaskrbljujoči poloţaj ogroţenih ţivalskih vrst.
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Sčasoma je svetovni dan ţivali zaobjel vse ţivalske vrste, njegovo obeleţevanje
pa se je razširilo po vsem svetu.
Področja, ki so po svoji naravi primerna za prosto ţiveče ţivali, niso uradno
zaščitena, mokrišča se še vedno osušujejo. Gradi se številne ceste in zračne
koridorje, z njimi pa prihaja v gozdove hrup in nemir, vanje silijo tudi gojitelji
drobnice in goveda. Ti v primeru škode zahtevajo odškodnine, v javnosti pa s
pomočjo medijev ustvarjajo divjadi neprijazno vzdušje.

Larisa Novak, 3.b
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KOTIČEK ZA ZDRAVJE
Ti dnevi so bili za nas precej pestri, predvsem iz strani zdravja. Zjutraj je mrzlo,
ko gremo iz šole pa toplo, po moţnosti pa še piha veter. Zato sem za vas pripravila
»domače zdravilo« proti prehladu in vnetem grlu. 

PREHLAD

(kihanje, moker nos, vneto grlo…)

Vroča kokošja juha.
Čaji:
babičin napoj proti prehladu: 20 g šipka, 5 g hibiskusa, po 14 g bezgovega,
lipovega in kamiličnega cvetja, 11 g robidovih listov, 10 g vrbove skorje. Vse to
prelijte z 2,5 dcl vrele vode in pustite stati 10 minut;

BOLEČE

(VNETO)

GRLO

Grgranje žajbljevega čaja.
Nekaj kapljic propolisa na ţličko sladkorja – počasi poliţemo. Ali pa pošpricamo
s propolisom v spreju.
Sveţ zeljni list zavijemo v kos blaga in ga prelikamo – poparimo. Obloţimo vrat.
Za grlo je dobro med+ limona+ olivno olje. Zmešamo in popijemo. Lahko pijemo
vsako jutro, predvsem pozimi.
V lonček nalijemo 2 dl mleka in dodamo 1 malo ţličko suhega žajblja. Pustimo, da
zavre in pokrijemo za 5-10 min. Precedimo in dodamo ţličko medu. Pijemo po
poţirkih - naj ne bo vroče.
Karamelno mleko: v suhi kozici zlato rumeno prepraţimo 2 ţlici sladkorja, ki se
ne sme zaţgati. Previdno zalijemo z 2 dl mleka in mešamo toliko časa, da se
sladkor razpusti. Pustimo vreti par minut (2). Lahko dodamo nekaj listkov
suhega ţajblja. Precedimo. Pomaga tudi pri IZGUBI GLASU!
Oljni ovitek: laneno krpo namočimo v toplo olivno olje; oţamemo jo in ovijemo
okoli vratu. Čeznjo ovijemo še suho volneno krpo. Olje ne sme biti vroče.
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ŢIVALSKI KOTIČEK
LEOPARDJI GEKON (EUBLEPHARIS MACULARIS)
Ţivali… bitja, zaradi katerih je ta svet lepši. Skrbeti zanje mi pomeni veliko in
poleg vseh drugih ljubljenčkov, ki me obdajajo, sem si zaţelela še eksotične
ţivali. Pravi zame? Gekon s črnimi pikami/črtami na rumeni podlagi - prelepa
ţival… Leopardji gekon (eublepharis macularis)

moja Nirvana Al Kaida
Leopardji gekon izvira iz Irana, Afganistana, Zahodne Indije in Pakistana.
Njegovo naravno okolje so puščave in suhe stepe. Je nočna ţival, ki se podnevi
skriva pod kamenjem in v votlinah (popoldan pa ga je seveda priporočljivo nesti
ven, na sonce). Leopardji gekon ima prave, premične očesne veke, iz česar izhaja
tudi njegovo latinsko ime Eublepharis macularis.
Ime leopardji gekon je dobil po svoji značilni obarvanosti – črne pike ali črte na
rumeni podlagi. S selektivno vzrejo pa so se razvile tudi druge barvne različice –
ţivo rumen, oranţen, črtast, lila, brez črt ali pik in albino. Meni osebno so rumeni
s črnimi pikami najlepši!
Leopardji gekoni se od drugih gekonov razlikujejo po tem, da na prstih nimajo
blazinic, s pomočjo katerih bi lahko plezali po navpičnih površinah.
Odrasla velikost leopardjega gekona je pribliţno 20 cm in so rumeni s pikami.
Mladi gekoni so običajno rumeni s črtami, ki pa se spremenijo v pike, ko doseţejo
spolno zrelost. Očesne veke zaščitijo oko pred prahom (večina gekonov si čisti in
vlaţi oči z jezikom). Povprečna ţivljenjska doba leopardjega gekona je 19-22 let.
So kuščarji, primerni za začetnike. Zanje ni teţko skrbeti, če jim zagotovimo
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prave pogoje. Leopardji gekoni redko grizejo in se hitro udomačijo. Če jih redno
prijemate, se tega navadijo in v roki mirujejo. Znajo pa biti tudi zelo hitri (iz
izkušenj povedano).

Če ţeliš imeti leopardjega gekona …
Leopardjemu gekonu je potrebno zagotoviti primerno velik terarij. V enem
terariju sta lahko 1 samec in 2 samici. Nikoli nista 2 samca skupaj, saj se radi
pretepajo. Temperatura in osvetlitev: dnevne temperature nihajo med 29 in 32ºC
in prav tako kot drugi plazilci tudi gekon potrebuje prostor za sončenje in
hladnejše področje, da lahko izbira med temperaturnimi področji. Nočne
temperature lahko padejo na 21ºC. Ker so leopardji gekoni nočne ţivali, ne
potrebujejo UV svetlobe. Prav pa je, da imajo 12-urno dnevno in 12-urno nočno
osvetlitev.
Gekonu moramo priskrbeti različna grelna telesa, da vzpostavimo temperaturo,
ki jo gekon potrebuje za normalno ţivljenje. To so grelne lučke, talni grelci,
grelni kamni, nočne grelne lučke ali keramični grelci. Gekon potrebuje le malo
vode. ponudi se mu jo v nizki posodici. Ker gekoni izvirajo iz puščav, ne
potrebujejo veliko vlage! Prevelika vlaţnost v zraku lahko povzroča vnetje dihal.
Za podlago se lahko uporabi mivka (ne za gekone, mlajše od 6 mesecev!), lubje,
časopisni papir ali kaj podobnega. Nikoli pa ne zemlja, ostruţki, cedrino ţaganje
(strupena je njihova smola). V terariju mora imeti tudi skrivališče, pa tudi kak
kamen ali kos lubja, ob katero se bo gekon lahko drgnil med levitvijo.
Leopardji gekoni so mesojede ţivali. V ujetništvu jedo čričke, kobilice, deţevnike,
mokarje, mišje goliče in podobno.(moja Nirvana najraje je` kobilice). Hranite jih
z gojenimi ţuţelkami, saj so lahko ţuţelke iz narave okuţene s pesticidi, (razen
če se res pozanimate, da travnikov kje pri vas ne »špricajo« ali gnojijo z umetnim
gnojem). Gekonov tudi ne hranite s kresničkami, ker so le-te strupene za plazilce.
Hrani je potrebno dodajati mineralne vitaminske dodatke, na vsako drugo
hranjenje.
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Kot vidiš, za tega kuščarja ni teţko skrbeti. Tudi sam nakup ter nakup terarija in
potrebščin ne predstavlja prevelikih stroškov (sama sem za vse skupaj odštela
nekaj čez 100€ ), sicer pa stroški pri ţivali nikoli niso pomembni, če jo imaš rad.
Je lep, nenevaren in miren plazilec.
Torej, če si ţeliš eksotične ţivali, ti toplo priporočam leopardjega gekona.

Iris Poklič, 2.b
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PESNIMO
V šoli nalogo so dobili ,
da pesem skupaj bi zloţili ,
dekle napiše pesem,
jo predstavi,
da sliši kaj o pesmi učitelj pravi
učitelj druge lepo hvali,
njeno pesem v kot postavi,
nič ne reče razen šibke hvale ,
ki ni vredna te pohvale
dekle se dela, kot
da vse ji je po pravi,
saj jo sram je pred očmi razreda,
ki z velikimi očmi jo gleda
pesmi nič ne manjka,
vredna je pohvale,
a ker ona jo je
naredila,
učitelj misli:
saj je sama ni spesnila
učenka trudi se vse leto,
učitelj misli si: presneto!
morda pa vredna je pohvale
pa pohvale ne izreče,
raje jih v kot zmeče, kjer učenka
vedno bo sedela,
brez pohvaljenega
svojega bo dela

Kim Barta, 1.a
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Včasih se naše sanje sesujejo kot zvezde, ki počasi ugašajo… in srce joče v tišini
in ko solza pade, bolečina zajame vso telo... in srce, ki tako ljubi, se spremeni v
trpljenje… samo da ne bi več bolelo, da ne bi več trpelo, da ne bi več jokalo...
Ampak če se zazreš v nebo, se kmalu zaveš, da je na nebu ostalo še na milijone
zvezdic... in vsaka zvezdica pomeni nalogo, ki jo je potrebno opraviti... in s tem bo
moč, ki jo nosiš v sebi, pregnala bolečino srca...
Samo ne nehaj verjeti, kajti le ljubezen in tvoje sanje so edina večnost!

Tammaa <3
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MALO ZA ŠALO, MALO ZA RES!
o Bučko je zamudil v šolo: “Oprostite, ker sem zamudil. Veste, na avtobusu
je nekdo zgubil 50 evrov…”
Učiteljica: “Priden, Bučko, in ti si pomagal iskati…”
“Ne, ne, jaz sem drţal nogo na bankovcu.”

o V šoli so se učili sklanjanje in Janezka pokličejo k tabli:
"Janezek, kako se sklanja dedek?"
"Brez kozmodiska zelo teţko!"
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