
GRAJENA ŽIVLJENJSKA 
OKOLJA



VRT
grajeno življenjsko okolje



VRSTE VRTOV

sadni vrt

zelenjavni
vrt

okrasni, 
cvetlični vrtmešani vrt

zeliščni
vrt



DELO NA VRTU
Vrt je grajeno življenjsko okolje. 

Kaj dela
vrtnar?

- pripravi zemljo: 

prekopava, rahlja, 

razbija grude, pognoji

- seje semena

- sadi sadike

- vrt zaliva

- skrbi, da ni

škodljivcev

- pobira pridelke

Katere pripomočke
uporablja vrtnar pri

delu?

- lopato

- grablje

- vile

- motiko

- samokolnico

- rokavice

- vrtnarske

škarje



Živali na vrtu

KORISTNE ŠKODLJIVE

(ŠKODLJIVCI)

- PTICE: jedo žuželke, gosenice in 

jih odnašajo k svojim mladičem

- JEŽ: prehranjuje se z žuželkami in 

s polži brez hižic

- SLEPEC: uničuje lazarje (polže

brez hišic)

- ŽABE: prehranjujejo se spolži in 

žuželkami

- PIKAPOLONICE: prehranujejo se 

z ušmi

- RAZLIČNI HROŠČI: prehranjujejo

se z ličinkami in ušmi

- STRIGALICE: uničujejo plesni

- PAJKI: hranijo se z muhami in 

komarji

GOSENICE

UŠI

POLŽI

KOMARJI



PREDNOSTI DOMAČEGA VRTA

zdrava, doma pridelana

zelenjava in sadje

cenejša, ekološko

pridelana hrana

osebno zadovoljstvo

rekreacija ob

obdelovanju vrta

sprostitev

dovolj pridelka tudi za

ozimnico



POLJE 
grajeno življenjsko okolje



DELO NA POLJU
Kaj dela
poljedec?

- pripravi zemljo: 

prekopava, rahlja, 

razbija grude, pognoji

- seje semena

- sadi sadike

- zaliva

- skrbi, da ni

škodljivcev

- pobira pridelke

Zelo podobno kot pri vrtu, kajne? 

Ampak pazi! Pridelki na vrtu so 

pridelani večinoma ročno in v majhnih

količinah, za samooskrbo ene družine, 

medtem ko se delo na polju v zadnjih

časih opravlja predvsem strojno in v 

večjih količinah, tako da pridelki služijo

prodaji. 

Katere pripomočke
uporablja poljedelec pri

delu?

traktor z različnimi priključki

(nekoč je temu služila živina)



DELO NA POLJU
nekoč danes



SADOVNJAK in VINOGRAD
grajeni življenjski okolji



DELO v SADOVNJAKU
Sadovnjak je grajeno življenjsko 

okolje. 

Kaj dela
sadjar?

- zemljo obdela

- posadi drevje

- drevje obrezuje

- drevje škropi

- obira plodove

- shranjuje plodove

na različne načine

Katere pripomočke
uporablja sadjar pri

delu?

- koso

- škarje

- žago

- rokavice

- škropilnico

- nož

- lestev



Kaj je SADOVNJAK in kaj
nam nudi?

Služi večji pridelavi

sadja, za predelavo

in prodajo. 

Za lažjo skrb in obiranje

pridelkov so drevesa

posajena v ravnih

vrstah. 

Nudi nam raznoliko

hrano. 

sok

Nasad sadnih

dreves ali grmičevja. 

kissadje

marmelada



Delo v VINOGRADU

Kaj dela
vinogradnik?

- obdeluje talno podlago

- nasad varuje pred

boleznimi in škodljivci

(škropi)

- obrezuje trto

- odstranjuje odvečne liste

- kosi travo

- obira plodove

- shranjuje plodove na

različne načine

Katere pripomočke
uporablja vinogradnik pri

delu?

- koso / kosilnico

- škarje

- žago

- rahljalnik

- rokavice

- nahrbtno

škropilnico

- nož

- merilec sladkorja v 

grozdju



VINOGRADNIŠTVO
V SLOVENSKEM IZROČILU
PESEM

PRAZNIK

Martinovo

ZANIMIVOSTI

postavljanje 

klopotca

Najstarejša

trta na svetu 

-Maribor



PARK
grajeno življenjsko okolje



Kaj je park in čemu služi?

Park je grajeno 

življenjsko okolje, v 

katerem je umetno 

združenih več naravnih 

življensjkih okolij:

- gozd

- travnik

- jezero / ribnik

- potok

sprostitev

igra

sprehod

Tako kot veljajo določena 

pravila obnašanja v gozdu 

ali v gorah,

Tako veljajo tudi v parku, 

kajti park je življenjsko 

okolje mnogim živalim in 

rastlinam. 


