
DIMNIKAR 

Ime mi je Peter. Hodim v tretji razred. Predstavil vam bom poklic, ki ga 

opravlja moj oče Dušan.  

Oče je po poklicu dimnikar. Oblečen je v črno uniformo. Čisti vse vrste 

dimnikov, kurilnih naprav in centralnih kurišč. Pri delu uporablja orodja in 

pripomočke. 

Delo dimnikarja je pomembno, ker skrbi za varnost pred požari in varuje 

ljudi pred zadušitvijo in zastrupitvijo ter prispeva k čistejšemu okolju.  

Dela na terenu – v stavbah, na strehah in dimnikih. Njegovo delo je 

povezano tudi z nevarnostmi. Lahko pade z višine in se poškoduje. Zaradi 

dima, saj in plinov je njegovo delo tudi zdravju škodljivo. Dimnikar se 

lahko temu izogne z natančnim in pazljivim delom ter osebno higieno. Pri 

delu uporablja zaščitna sredstva: delovno obleko, masko, rokavice in 

varnostni pas.  

Včasih so ljudje verjeli, da dimnikar prinaša srečo. Ta vraža se je ohranila: 

še danes se ob pogledu na dimnikarja primemo za gumb. 

1. Napiši svoj naslov za besedilo. 

Individualna rešitev. Pregledali bomo v četrtek. 

 

2. Poišči podatke.  

V kateri razred hodi Peter? Tretji 

Kateri poklic je predstavil? Dimnikar 

V kaj je oblečen dimnikar? Črno uniformo 

Kaj čisti dimnikar? Dimnike, kurilne naprave, centralna kurišča 

Katera zaščitna sredstva uporablja? Delovno obleko, masko, rokavice, 

varnostni pas 

 

 

 

 



3. Pobarvaj krožce pred pravilnimi trditvami. 

 

Petrovemu očetu je ime Damjan. 

 

Petrov oče je po poklicu dimnikar. 

 

Dimnikar je oblečen v temno sivo uniformo. 

 

Dimnikar prispeva k čistejšemu okolju. 

 

Dimnikarjevo delo je povezano z nevarnostmi. 

 

Dela na terenu – v stavbah, na strehah in dimnikih. 

 

 

4. Odgovori na vprašanja. 

Zakaj je delo dimnikarja nevarno? Delo dimnikarja je nevarno zato. ker  

lahko pade z višine in se poškoduje. 

Kaj ogroža dimnikarjevo zdravje? Dimnikarjevo zdravje ogrožajo plini in  

dim. 

Zakaj je njegovo delo pomembno? Njegovo delo je pomembno, ker  

skrbi za varnost pred požari in varuje ljudi pred zadušitvijo in zastrupitvijo  

ter prispeva k čistejšemu okolju.  

Kaj bi se zgodilo, če dimnikarji ne bi opravljali svojega dela? 

Individualna rešitev. Pregledali bomo v četrtek. 

Kaj meniš, zakaj ljudje verjamemo, da nam dimnikarji prinašajo srečo? 

Individualna rešitev. Pregledali bomo v četrtek. 



 


