
1. 
Sprehodim se po kraški 
pokrajini in opazujem 

suhe zidove. 

OBNOVA
SUHEGA ZIDU

2. 
Poiščem suhi zid, 

ki je potreben obnove.

3. 
Pripravim/zberem 

pripomočke za gradnjo.

4. 
Odstranim 

grmovje ali drevje, 
ki je vraščeno v 
zid ali se nahaja 

tik ob zidu.

5. 
Porušim ali stopničasto 
odprem del zidu, ki je 

potreben obnove.

6. 
Kamne razvrstim 
ob zidu glede na 
obliko in velikost.

7. 
Po potrebi 
preverim 

ustreznost 
in trdnost 
temeljev.

8. 
Preverim, če lahko 

zidam ‘na oko’, sicer z 
vrvico postavim 
linijo za gradnjo 

zidu. 

9. 
Začnem zlagati 
kamenje in ga 

obračam toliko časa, 
da se lepo uleže in 

veže. 

11. 
Z večjimi, 
ploščatimi 

kamni 
zaključim 
konec in 
vrh zidu. 

12. 
Ves čas 

skrbim za 
varnost 
pri delu.

Didaktični pripomoček za razlago tehnike kraške gradnje na suho.
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NAVODILA: 
1. S škarjami izreži po črtkanih črtah.  
2. Izrezane oblike prepogni proti sredini lista.  
3. Sledi številkam po vrstnem redu in spoznal_a boš postopek popravila suhega zidu.

13.
Uspelo 
mi je!

14.
Občudujem suhi zid.

Še naprej bom skrbel_a 
zanj in ga ohranjal_a.

Kako to naredim?

10. 
Z drobnimi 
kamenčki 

zapolnim luknje, 
podložim kamne 

in utrdim zid.

1 - polž
2 - pajek
3 - kraška kuščarica

4 - navadni gož
5 - bršljan 

6 - rjavi sršaj  
7 - zidni poponec
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kamen z 
licem

kamen 
brez lica

drobiž

čelo - začetek 
ali konec zidu

Poberem
 vsak kamen, ki ga
 najdem na tleh v bližini
 zidu, in zopet najdem
 ustrezno mesto zanj na zidu. 

Ugotovim stanje
 obstoječega zidu in 

naredim načrt obnove.

Potrebujem delavske
 rokavice, kramp, lopato, 
samokolnico, vedro, lažje 

kamnoseško kladivo.

Zid
 zakoličim.

Na koncu zidu, 
ki je hkrati

 vhod - vrzela, 
uporabim večje, 
lepe pokončne 

kamne.

Podrobnejši opis o 
gradnji zidov dobiš v 

Priročniku kraške 
suhozidne gradnje
 (2015) v knjižnici.Od tega je odvisna 

trdnost zidu.
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