
 

 

 

 

LOK IZ SLADKORNIH KOCK 
 

Ime izdelka Rimski lok 

Priporočena starost Od 10 do 15 let 
 

Področja tematike (STEAM) Fizika, inženirstvo 

Potreben material Material za lok:  

- 13 ali več sladkornih kock 

- 8 polovic lesenih palčk (sladoledne palčke) 

- majhen kozarec, ki meri 4-5cm (ali nekaj podobne 

oblike) 

- kos kartona za podlago 

- dva težja predmeta (leseni kocki, knjigi) za oporo 

- lepilo (opcijsko) 

 

Za izdelavo loka lahko uporabite kocke iz različnih 

materialov – les, papir, led… 

Namesto lepila lahko uporabite zmes jajčnega 

beljaka in sladkorja ali moke in vode. 

 

Postopek Korak 1: Pripravi material. 
Korak 2: Začni izdelovati lok. 
Korak 3: Poskusi izvleči kozarec tako, da bo lok 
stal sam. 
Korak 4: Dodatno: Poskusi dodati kocke – po 2 
naenkrat. 
Korak 5: Dodatno: Poskusi obrniti sladkorne kocke. 
Korak 6: Dodatno: Zalepi lok.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Postopek: Kako zgraditi “Rimski lok” 
 

 Korak 1:  

  
Pripravi material. 
 
Potreben čas: 2 minuti. 
 

 
 

Korak 2:  

  
Začni graditi lok. 
 
Potreben čas: 15 minut. 
 
Najprej obrni kozarec na glavo na podlago iz 
kartona. Sedaj lahko začneš graditi. Na eni 
strani kozarca postavi eno sladkorno kocko in 
nanjo polovico lesene palčke na zunanji rob 
loka. Nadaljuj s tremi sladkornimi kockami in 
palčkami (Številka 1 na sliki). “Stolp” nasloni na 
kozarec, da bo stabilen. Nato ponovi enak 
postopek na drugi strani kozarca (Številka 2 na 
sliki). Nato postavi na vrh kozarca in na sredino 
loka eno sladkorno kocko in na vsako stran te 
kocke še dve kocki (Številka 3 na sliki).  
 



 

 

 

 
 
Sledi zahtevnejši del – osrednjo kocko moramo 
dvigniti tako, da se bosta levi in desni del loka 
naslonila nanjo. Povprašaj sošolce za pomoč, v 
paru bo to veliko lažje izvesti, brez da bi lok 
razpadel!  
 
 
 
 
 
 

Korak 3:  

 
Poskusi vzeti kozarec izpod loka tako, da bo lok 
stal sam.  
 
Potreben čas: 5 minut 
 
Potrpežljivo in pazljivo poskusi vzeti kozarec izpod 
loka tako, da bo lok ostal cel. Za pomoč si lahko 
postaviš ob straneh loka podporo (mi smo uporabili 
manjšo plastenko).  
 
 
 
 
 
 

Korak 4:  

  
Dodatno: Poskusi z več sladkornimi kockami. 
Dodajaj 2 naenkrat.  
 
Potreben čas: 5 min 
 
Poskusi dodati 2 sladkorni kocki (na vsaki strani 
osrednje kocke eno). Opazuj, kako dodatne kocke 
učinkujejo na stabilnost celotnega loka. Poskusi dodati 
podporo na levi in desni strani loka – lahko jo zgradiš iz 
sladkornih kock. 
 
 
 



 

 

 

Korak 5:  

 
Dodatno: Poskusi obrniti sladkorne kocke.  
 
Potreben čas: 5 min 
 
Sestavi lok z uporabo sladkornih kock tako, da 
postaviš ožje stranice eno na drugo. Ali je ta lok bolj 
stabilen kot prejšnji? 
 
 
 
 
 

Korak 6:  

 
Dodatno: Zalepi lok. 
 
Potreben čas: 10 min 
 
Če kozarca ne moreš izvleči kljub podpori in 
pazljivosti, lahko poskusiš zalepiti sladkorne 
kocke in palčke. Lepilo bo delovalo kot 
cement, ki ga lahko namažeš po palčki. Ne 
pretiravaj z lepilom, saj se lahko sladkorne 
palčke raztopijo.  

 

 
 
 


