
VLOGE ŽIVALI
2. RAZRED

OŠ ŠMARJE PRI KOPRU



ŽIVALI POMAGAJO LJUDEM NA RAZLIČNIH PODROČJIH.

Domače živali nas ne le kratkočasijo 

in odganjajo samoto, temveč nam 

tudi pomagajo, kadar se slabo 

počutimo in kadar smo bolni.



Terapija s pomočjo živali se v svetu zadnje čase zelo hitro razvija. V nekaterih državah 

mačkam in psom dovolijo, da obiskujejo svoje bolne gospodarje v bolnišnici.

Terapija s konji je 

zaradi neobičajnega 

gibanja pri jahanju še 

posebej uspešna pri 

ljudeh, ki so utrpeli 

poškodbe gibalnega 

aparata.

Ribice imajo 

izredno pozitivne 

učinke na ljudi, ki 

so pogosto 

prehlajeni ali trpijo 

za astmo. Voda, ki 

izhlapeva iz 

akvarija, vlaži suh 

zrak in s tem 

olajšuje dihanje.

TERAPIJA S POMOČJO ŽIVALI



TERAPIJA S POMOČJO ŽIVALI

Pasji zdravilci lahko 

bolniku pomagajo 

predvsem pri stresu in 

boleznih srca. Terapijo s 

psi med drugim 

uporabljajo tudi v 

posebnih 

rehabilitacijskih centrih 

za otroke.

Mačka ni sposobna le 

pomiriti naših živcev, temveč 

tudi znižati krvni tlak, urediti 

srčni utrip, nas pripraviti do 

povečane telesne aktivnosti 

in nas celo ozdraviti 

nespečnosti.



NEKATERE ŽIVALI SMO UDOMAČILI ALI JIH IZŠOLALI ZA POSEBNE VLOGE.

REŠEVALNI PES

Uporaba psov za iskanje in reševanje je zelo 

dragocena. Pse uporabljamo za sledenje, pri 

iskanju v ruševinah, in iskanju pogrešanih oseb.



VODNIK SLEPIH

Pes vodnik slepih svojemu človeku ne more nadomestiti 

vida, omogoči pa mu bolj varno in hitrejše gibanje po 
poteh, ki jih slepi pozna. Prepozna se ga po posebni 

oprsnici, kjer je označeno, da je to pes vodnik.



POLICIJSKI PES

Policijski pes je služben pes, ki je posebej izšolan in 

usposobljen za pomoč pri delu v policiji. 

Uporabljajo ga za odkrivanje prepovedanih drog 

in eksplozivov, pri iskanju pogrešanih oseb, pri 

odkrivanju dokazov na kraju zločina in pri zaščiti 

njihovih lastnikov.

ALI VEŠ, DA 

SLOVENSKA POLICIJA 

UPORABLJA PRI 
SVOJEM DELU TUDI 

POLICIJSKE KONJE?



KAKŠNI MORAJO BITI PSI REŠEVALCI, PSI 

VODNIKI IN POLICIJSKI PSI?

To je odrasel, zdrav pasemski pes,

ki, je v primerni telesni in psihični

kondiciji. Pes vodnik je zelo

delaven in potrpežljiv - ko mu

stopite na tačko, se vanj zaletite,

se ne vznemiri in ne popade. Je
umirjen, prilagodljiv, ne
vznemirjajo ga ostali psi, muce,

konji, hkrati pa je vodljiv.

VODNIK SLEPIH

REŠEVALNI PES

Ne sme biti premajhen,

saj v takem primeru ne

more preiskati zahtevnih

območij, kjer mora skočiti

ali premagati kup opek.

Obenem pa ne sme biti

prevelik, saj se mora

splaziti v razpoke, med

skale in uspešno preiskati

ves teren.

POLICIJSKI PES

Policijski psi se šolajo skupaj

s svojimi vodniki. Psa šolajo

že od majhnega. Morajo si

zapomniti veliko glasovnih

ukazov ter ročnih signalov.

Najpogostejša pasma

policijskega psa je nemški

ovčar.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Nem%C5%A1ki_ov%C4%8Dar


ŽIVALI V ŠPORTU
Živali v športu so posebna oblika delovne živali. Veliko živali je izjemno 

natreniranih in usposobljenih. Najpogosteje v športu sodelujejo konji in psi. 

KONJSKE DIRKE
POLO

HOOPERS



DELO Z 

DELOVNIM 

ZVEZKOM

Stran 34

OGLED ODDAJ

FIRBCOLOGI - POLICIJSKI PES

FIRBCOLOGI - POLICIJSKI KONJI

https://www.youtube.com/watch?v=n-VC4sADeWk
https://www.youtube.com/watch?v=ZEmMsN1VlyY


KONEC
HOV, MIJAV, HIII!


