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OPIS POKLICA 

 Preberi besedilo. 

GOZDAR 
Gozdar dela večinoma v gozdu. Lahko je zaposlen tudi v skladišču lesa ali na 
žagi. 
 
Podira drevesa, nato podrta drevesa oklesti in jih razžaga z motorno žago. 
Veje in ostale sečne odpadke zloži. Debla s cepinom ročno zvleče po sečišču 
do kraja, od koder jih lahko odvlečejo s traktorjem do ceste. Tam jih naložijo 
na tovornjak. Delo gozdarja je tudi varovanje in skrb za gozd. Pogozduje 
območja, kjer je bil gozd izsekan. Zatira gozdne bolezni in pomaga odpravljati 
posledice na poškodovanem drevju po raznih ujmah.  
 
Najpogostejše gozdarjevo orodje je gozdarska motorna žaga. Poleg nje 
uporablja še drugo ročno orodje: sekiro, cepin, lupilnik, kline in gozdarski 
meter. Pri prevozu debel s tovornjakom uporablja vitel, vrvi in verige za 
navezovanje debel.  
 
Za poklic gozdarja se zahteva končana srednje gozdarska in lesarska šola. 
 

 V zvezek za slovenščino na jezikovno stran napiši naslov OPIS POKLICA, 

preriši preglednico in jo dopolni z bistvenimi podatki. 

OPIS POKLICA 

GOZDAR 

Kje dela? Kaj dela? Pripomočki Šolanje 

 

 

 

 

   

 

 V zvezek nariši tudi miselni vzorec z naslovom: Opis poklica – GOZDAR. 

Vpiši ključne besede in bistvene podatke. (Pomagaj si z miselnim 

vzorcem opis živali in opis besed.) 



 V berilu na straneh 24 in 25 preberi pesem KROKODIL (Niko 
Grafenauer) in v zvezek za slovenščino za književno vzgojo odgovori na 
vprašanja na strani 25. 
 

MAT  V samostojnem delovnem zvezku reši naloge na straneh 17, 18, 19, 20, 
21, stran 49 (1., 2., 3., 5. in 6. naloga) in stran 50 (7. naloga). 

 Vadi poštevanko, številske izraze in pisno množenje. Lahko vadiš tudi s 
pomočjo spletnih nalog: 
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_postevanka_3.html 
https://interaktivne-vaje.si/matematika/pisno/pisno_mnozenje.html 
https://interaktivne-vaje.si/matematika/racunam_4_5/racunam_vrstni_red_operacij.html 

 

DRU  Preberi snov v samostojnem delovnem zvezku na straneh 59, 60 in 61 

ter reši vse naloge. 

 
NIT  Preberi snov v učbeniku na straneh 64 in 65 ter v zvezek za 

naravoslovje in tehniko odgovori na vprašanja na strani 65. 

 Na spletni strani založbe Rokus (https://www.radovednih-

pet.si/predstavitev) si v interaktivnem gradivu na strani 3-3 ogledaš 

poučen film o tem, zakaj je voda pomembna, v katerih agregatnih 

stanjih jo poznamo in zakaj jo uporabljamo. 

GUM 
 

 V zvezek za glasbeno umetnost napiši naslov GLASBA SKOZI ČAS in 

prepiši spodnje besedilo. 

Glasba je skozi čas doživljala številne spremembe. Najstarejša glasbila so bila 

izdelana iz naravnih materialov (les, kamen, kosti). Kmalu so se pojavila 

preprosta ljudska glasbila (lončeni bas, piščalka, trstenke glavnik…), kasneje 

pa so nastala glasbila, ki jih poznamo še danes.  

   

Lončeni bas                                      Trstenke                                      Piščal 

 Izdelaj poljubno glasbilo iz odpadnega materiala (plastenke, pločevinke, 

zamaški, kartonasti tulci …). Lahko izdelaš preprosto ropotuljico, 

brenkalo ali kakšen boben. Nekaj idej najdeš na spletni strani 
http://blog.bolha.com/domaca-glasbila-za-otroke/. 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_postevanka_3.html
https://interaktivne-vaje.si/matematika/pisno/pisno_mnozenje.html
https://interaktivne-vaje.si/matematika/racunam_4_5/racunam_vrstni_red_operacij.html
https://www.radovednih-pet.si/predstavitev
https://www.radovednih-pet.si/predstavitev
http://blog.bolha.com/domaca-glasbila-za-otroke/


     
TJA  Naloge najdeš v spletni učilnici Angleščina - 4. razred, in sicer v poglavju 

20. Reši jih v zvezek. 
 

 Lahko si ogledaš tudi poglavja od 1 do 15. Tam najdeš razlago snovi in 
različne dejavnosti na spletu, ki ti bodo pomagale pri utrjevanju in 
ponavljanju že obdelane snovi. 
 

 Če česa ne razumeš in nikjer ne najdeš razlage, lahko vprašanje 
posreduješ v Forum novic, kjer je odprta nova tema Dodatna vprašanja. 
 

NRA  V forumu za radovedneže spletne učilnice Računalništvo v 4. razredu so 
objavljena navodila za delo. Projektno nalogo izdelujete v Scratchu  - ne 
pozabite projekta shraniti. Če boste imeli dodatna vprašanja, jih prosim 
zapišite v forumu. Uspešno delo vam želim. 

 

 

 


