
Pielęgnacja kota 
Oczy 
Stan oczu należy kontrolować codziennie. Jest to szczególnie ważne 
u ras, które posiadają spłaszczoną część twarzową czaszki (np. persy). 
Jeśli zauważysz wydzielinę w kącikach oczu, usuń ją czystym wacikiem, 
namoczonym w ciepłej wodzie lub naparze z rumianku bądź świetlika. 
Pamiętaj o tym, żeby każde oko przemywać osobnym wacikiem.
Uszy 
Ten mały zabieg należy przeprowadzać systematycznie. Z racji tego, że 
jest to miejsce trudno dostępne, kot sam o nie nie zadba. Można je 
wyczyścić za pomocą patyczka kosmetycznego lub wacika, uprzednio 
zanurzonym w oliwie. W zależności od tego jak uszy pupil szybko się 
brudzą, czyścimy je raz na dany okres. 
Jama ustna 
Najczęstszym problemem jest kamień nazębny. Można opóźnić jego 
tworzenie podając kotu suchą karmę, która ściera kamień, jednak 
trudno go w 100% wykluczyć. Weterynarz z łatwością usunie go 
całkowicie 
Pazury 
Koty same dbają o swoje pazury. Jednak jeśli chcesz zachować swoje 
meble i ubrania w dobrym stanie zaopatrz się w drapak dla kota.
również je podcinać. 
Sierść 
Na jej kondycję najbardziej wpływa karma. Kota należy wyczesywać, 
jeżeli jest taka potrzeba, kąpać.  
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4 kwietnia 2018 roku obchodziliśmy Dzień zwierząt bezdomnych.   
W związku ze świętem, gazetka szkolna zorganizowała zbiórkę dla 
Schroniska w Koninie. Wszystkim, którzy nas wspomogli, serdecznie 
dziękujemy! 
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Kocie i psie przysłowia 
"Cztery myszy, cztery koty, dziewiąty pies do roboty" 
"Człowiek, jak kot, do miejsca się przyzwyczaja" 
"Gdy kota myszy nie czują, śmiało sobie tańcują." 
"Gdzie czuje kota, tam mysz nie chrobota." 
"Pierwsze koty za płoty." 
"Sen kota jest pełen myszy." 
„Pogoda pod psem” 
„Zimno jak w psiarni” 
„Żyje jak pies z kotem”  
„Psu na budę się nie zda”  
„Łże jak pies” 
„Wierny jak pies” 
 
 
 
 
 

Pielęgnacja psa: 
Każdy pies jest inny i wymaga odmiennych sposobów pielęgnacji. Wynika to z 
różnic związanych z trybem życia czworonoga,                    jego żywieniem. 
Najważniejsze różnice to jednak wielkość, rasa,             jak i długość szaty. 
1. Kąpiele 
Przedstawiciel każdej rasy wymaga regularnych kąpieli. Częstotliwość tego 
zabiegu uzależniona jest od długości sierści – im dłuższa, tym częstsze kąpiele. 
Ponadto kąpiel należy wykonywać za każdym razem, gdy wymaga tego 
sytuacja, między innymi, gdy sierść jest mocno zabrudzona po spacerze. 
Pamiętaj, by do kąpieli stosować dedykowane psom środki czyszczące, 
dostosowane również do problemów, z jakimi boryka się nasz psi Pupil. Nie 
należy używać kosmetyków dla ludzi, ponieważ mogą one wywoływać 
problemy skórne. 
2. Czesanie i strzyżenie 
W tym wypadku regularność zabiegu jest równie ważna jak w przypadku 
kąpieli. Długowłose psy muszą być częściej szczotkowane. Ta czynność jest 
niezwykle ważna, ponieważ pozwala zadbać o okrywę włosową, ale i skórę psa. 
3. Pielęgnacja uszu 
Wymagane jest regularne usuwanie woskowiny. Niewskazany jest jednak 
przesyt tego zabiegu, ponieważ zbyt duża częstotliwość powoduje jej 
nadmierną produkcję. 
4. Pielęgnacja oczu 
Jeśli w kącikach oczu gromadzi się wydzielina, należy przemywać je wacikiem 
nasączonym przegotowaną wodą lub roztworem sody fizjologicznej. Możemy 
także skorzystać ze specjalnych preparatów. 
5. Obcinanie pazurów 
Tę czynność najlepiej wykonać u weterynarza.Psy, które dużo czasu spędzają na 
dworze najczęściej w sposób naturalny ścierają swoje pazury. Przycinania 
jednak zawsze wymaga „piąty pazur”, który często się zawija i potrafi boleśnie 
ranić opuszki. 
6. Higiena jamy ustnej 
Na zębach może narastać kamień. Aby nie dopuścić do tego i oszczędzić psu 
zabiegu usuwania kamienia w pełnej narkozie u weterynarza, należy regularnie 
czyścić zęby specjalną szczoteczką i pastą do zębów. 
 
 



 


