
 
OPIS POKLICA 

 
 
 
 

Arheolog vodi izkopavanja predmetov iz davne preteklosti, npr. ruševin zgradb, ostankov posode, 

nakita, orodja, orožja itd. Pri tem izmeri površino za izkop in jo razdeli na manjše dele, nadzira 

kopače, fotografira najdene predmete, nadzira risarje, ki rišejo najdene predmete, ali sam riše 

najdene predmete. Zapisuje si tudi podatke o najdbah in opravljenih meritvah ter na koncu napiše 

poročilo o opravljenem izkopavanju. Najdene predmete shranjuje, jih preučuje in na podlagi svojih 

ugotovitev sklepa o tem, kako so ljudje živeli nekoč. 

 

Za merjenje površine za izkop uporablja posebno napravo (digitalni teodolit), pri izkopavanju pa 

kramp, lopatico, skalpel (nož, podoben kirurškemu orodju), čopiče raznih debelin in velikosti, 

metlice, vedra (za izpiranje zemlje s predmetov), lestev (če je izkop globlji ali če fotografira), škatle 

in vrečke za najdbe. Za zapisovanje, shranjevanje in urejanje podatkov uporablja računalnik. 

 

Večinoma dela na prostem (oz. na terenu). Zelo pomembno pa je tudi njegovo delo v muzeju. Tu 

vpiše predmete v posebno knjigo, ukvarja se z raziskovalnim delom (zbere čim več zapisanih 

podatkov o podobnih najdbah), napiše besedilo za objavo v strokovni reviji in pripravi razstavo 

najdenih predmetov. 

 

 
 
 
 

  



Preberi izhodiščno besedilo (OPIS POKLICA) in odgovori na vprašanja.  

Odgovore zapiši v zvezek (z abecedo). 

Pri reševanju nalog upoštevaj podatke, ki si jih prebral v izhodiščnem besedilu. 

Piši s peresom, s pisanimi črkami, čitljivo in estetsko. 

 

1. O katerem poklicu govori besedilo? 

2. Iz koliko odstavkov je sestavljeno besedilo? 

3. Kaj uporablja arheolog pri svojem delu? Napiši tri pripomočke. 

4. Napiši, kje arheolog: 

 

• vpisuje najdene predmete v posebno knjigo: _____________________________________ 

• piše poročilo o opravljenem izkopavanju: ________________________________________ 

• nadzira kopače: ___________________________________________________________ 

 

5. Kaj je skalpel? 6. Kaj je digitalni teodolit? 
 

      Odgovor poišči med spodaj ponujenimi in ga prepiši v zvezek. 
 

a) Skala bele barve.   

b) Naprava za fotografiranje.    

c) Nož, podoben kirurškemu orodju.    

d) Strokovna revija. 

 

a) Nož, podoben kirurškemu orodju.  

b) Naprava za fotografiranje. 

c) Naprava za merjenje površine za izkop. 

d) Naprava za izpiranje zemlje s predmetov. 

 
 

 

7.  Če trditev drži, jo prepiši, če ne drži jo popravi in prepiši. 

 

a) Arheolog sklepa o človeški prihodnosti.      

b) Med predmeti, ki jih izkopava in proučuje, je tudi posoda.   

c) Včasih sam nariše najdeni predmet.       

d) Najdene predmete fotografira.       

e) Napiše tudi poročilo o najdbah.        

f) Najdene predmete pregleda in zavrže.      

 

8. Za kaj arheolog uporablja vedro? 

 

9. Koliko povedi je v drugem odstavku?  


