je prehoden dom za vse izgubljene, zavržene in mučene živali. Začetki segajo v leto 1987.
Poslanstvo zavetišča:
 zapuščenim živalim s pomočjo dobrih ljudi zagotoviti topel in ljubeč prehodni dom
 jim čim prej poiskati nove lastnike
VIZIJA ZAVETIŠČA je idealno zavetišče – torej
PRAZNO ZAVETIŠČE.

Največ sprejmejo

in

.

 zapuščene živali zdravstveno oskrbijo
 jih socializirajo in poiščejo nove lastnike
 izobražujejo lokalno skupnost s ciljem zmanjševanja števila brezdomnih živali
 lokacijo zavetišča preoblikujejo v prostor, ki bo združil lastnike in ljubitelje živali

Posamezni učenci 4. b razreda smo v prazničnem decembru skupaj z razredničarko obiskali Zavetišče za živali Maribor.
Sprejel nas je vodja zavetišča. Izvedeli smo veliko zanimivih stvari o zavetišču, si ogledali pse zavetišča in poigrali z
mucami. Adventni čas je čas lepih misli in dobrih dejanj. Še posebej zato smo se odločili, da naj bo božič tudi za
zavržene muce in pse. V pritličju šole smo pripravili razstavo o zavetišču in organizirali dobrodelno zbiralno akcijo
''Od srca do srca, muce in psa''.
Zbiralna akcija se po vaši zaslugi, spoštovani starši in dragi učenci, zelo uspešno odvija in se bo odvijala
vse do torka, 18. 12. 2018.
Najuspešnejši razred dobrodelne akcije bomo še posebej nagradili.

NAJLEPŠA

HVALA VSEM, KI STE, ALI ŠE BOSTE KARKOLI PRISPEVALI ZA ZAVRŽENE ŽIVALI.



ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI MARIBOR

V azilu lepo skrbijo za živali. Na fotografijah je nekaj njihovih trenutnih stanovalcev, ki iščejo nov dom.
Na leto dobijo 375 psov in 260 mačk. Veliko živali je poškodovanih, še posebej mačk. Imajo največ psov in mačk,
imeli pa so že: Kuščarje, prašičke, ptice in hrčke. Pogine največ malih muck in veliko drugih živali, saj ljudje odvržejo živali
in grdo ravnajo z njimi. Ljudje posvojijo največ mladičkov. Veliko živali v azilu je nečipiranih, zato zaposleni v azilu ne
vedo, kdo je lastnik in jih morajo obdržati v azilu. In tudi zakon je nepravičen, saj dovoljuje, da je pes na trimetrski verigi
s skledo tudi če je prazna le, da ima zavetje. Nekateri pa niti tega ne upoštevajo in živalim še to vzamejo.
Toliko sem jaz izvedela v azilu, ko smo ga obiskali s sošolci in učiteljico.

Iza Taškar Beloglavec, 4.b

Muc, muc, muc…''Carta''. 

Obiskali smo zavetišče za živali

V zavetišče smo se odpeljali s taksijem. V taksiju nam je učiteljica svetovala, naj zastavimo čim več vprašanj.
Tako smo si že med vožnjo sestavljali vprašanja.
Končno smo prispeli v zavetišče. Vodja zavetišča nam je povedal nekaj zanimivosti o samem zavetišču in
prehodnem bivanju živali v njem. Začeli smo zastavljati vprašanja. Prvi sem zastavil vprašanje jaz. Presenetil me je
natančen odgovor o številu prejetih živali, saj ga nisem pričakoval. Seveda smo si vse informacije pridno zapisovali.
Napočil je čas za ogled živali, psov in muc. Meni so bili vsi psi izjemno všeč. Čez čas smo obiskali tudi mačke.
Nobene se nisem dotaknil, saj je moj ati alergičen na mačjo dlako.
Prišel je čas slovesa. Spoznal sem, da je veliko živali zavrženih in prav je, da jim pomagamo.
Arne Hernah, 4

OBISKALI SMO ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI

V petek 30.11.2018 smo nekateri učenci 4.b. odšli v zavetišče za živali. Ugotovili smo, da v
zavetišče pride na leto največ psov in mačk. 375 psov in 260 mačk. Od tega je pa tudi več kot
polovico bolanih ali poškodovanih.
Če želimo imeti žival se moramo najprej dobro pozanimati o njej.
Npr.kaj ta žival je in kaj je dobro za njo, ali je samica ali samec, kaj vse potrebuje če je občutljiva na
bolezni, kakšen ima značaj...
Žival ni darilo! Za psa je potrebno dobro poskrbeti ga peljati na sprehod ga hraniti, česati, mu porezati
dlako, peljati na sprehod,...
Za mačko prav tako. Potrebno jo je česati, hraniti, se igrati z njo,...
Mačke ne smejo piti mleka kajti to lahko povzroči

prebavne motnje!

Obisk v zavetišču za živali je bil zelo zabaven in poučen.
Karolina Kolednik. 4. b

To pa je veselje. 

Obiskali smo zavetišče za živali

V zavetišče smo se odpeljali s taksijem. Tam so na najprej izvedeli nekaj informacij o zavetišču, na
primer, kdaj so ga zgradili, koliko živali na leto sprejmejo in še veliko več.
Nato smo se odpravili na ogled zavetišča. Videli smo muce in pse. Izvedeli smo imena psov. Na
žalost nismo videli vseh psov, saj so bili nekateri na sprehodu. Videli smo tudi največjega psa, ki sem se
ga malo bala. Na koncu smo božali muce. Skoraj vse so se pustile božati.
Kmalu je prišel čas za odhod v šolo. Zahvalili smo se, poslovili in odšli.
Klara Lorenci, 4. b

Takoj smo opazili oglase.

Ob slovesu pa skupinska z našim
prijaznim vodičem, g. Tomažem.

