
 

RIMSKI ARHITEKTURNI 

ČUDEŽ - LOK 

 

Povezan praktični poskus 
Rimski lok 

Opis 

 

Učenci se bodo naučili, kako zgraditi lok 

in kako lahko lok stoji sam. Spoznali 

bodo, kakšne sile delujejo na lok in zakaj 

je pomemben arhitekturni dosežek, 

katerega uporabljamo še danes. 

Učni cilji 

 

Spoznajo fizikalne lastnosti loka, 

porazdelitev sil in moč. 

Razumejo zgodovinski pomen rimskih 

arhitekturnih izumov in pomen uporabe 

loka. 

Poznajo uporabo lokov danes. 

Izboljšajo inženirske sposobnosti z 

ustvarjanjem loka, predstavljenega v 

praktičnem delu. 

Povezani šolski predmeti 

 

Inženirstvo, fizika, zgodovina, arhitektura. 



 

Predpriprava za učitelja:  

 

Pripravite materiale za izvedbo 

praktičnega dela. 

Pripravite se za ogled videa, s katerim 

učencem predstavite osnove rimskega 

loka in arhitekture: 

Roman Arch - online video  

Pripravite za prikaz fotografije zgradb iz 

Starega Rima (Priloga 1). Učitelj jih lahko 

natisne ali prikaže na ekranu. 

Pripravite gradivo za dodatni poskus za 

razumevanje fizikalnih učinkov loka. 

Učitelj bo potreboval dve težji knjigi, 

enega ali več kosov tankega kartona, ki se 

lahko ukrivi, in utež (leseno kocko ali 

podobno). 

Predpriprava za učenca 

 

Brez. 

Priporočljiva starost 
10-15 let. 

Trajanje 
1-2 uri. 

Zahtevnost 
Srednje zahtevno. 

https://www.youtube.com/watch?v=HBuy176w9wY


 

Opis učne ure po korakih:  

1. Učitelj povabi učence, naj si ogledajo slike in vodi razpravo z 

naslednjimi vprašanji: 

 

● Kaj vidite? 

● Ali poznate katero od teh zgradb? 

● Kateremu obdobju pripadajo? 

● Kaj imajo skupnega? 

 

Učitelj učencem pokaže slike zgradb starih Rimljanov (najdete jih na 

koncu tega dokumenta v prilogi). Učitelj usmerja učence k iskanju 

odgovorov na vprašanja. Razprava mora voditi do lokov, uporabljenih 

pri gradnji. 

 

2. Zakaj se uporabljajo loki? Zakaj so tako pomembni za 

arhitekturo? V katerem obdobju so jih izumili in podrobno preučili, 

da so lahko ustvarili tako imenitne zgradbe? 

 

Učitelj počaka, da učenci podajo svoje odgovore. 

 

Lok so v sredozemskem svetu prvi uporabili graditelji v Mezopotamiji, 

Grčiji, Perziji in stari Italiji. Čeprav so te kulture poznale lok, so ga le 

redko uporabljale, razen za podzemne tunele in drenažne sisteme, kjer 

je sila okoliške prsti zagotavljala naravno oporo ali ojačitev. 

Rimljani so bili prvi na svetu, ki so zares ugotovili, kako ga uporabiti pri 

gradnji mostov, akvaduktov in zgradb. Rimski lok je v veliki meri 



 
odgovoren za širitev infrastrukture po rimskem imperiju. Rimljani so bili 

tisti, ki so prvi našli način za postavitev loka na vrh dveh visokih 

podstavkov, tako, da bi se čezenj lahko raztezala steza (in v mnogih 

primerih celo avtocesta). S pomočjo lokov so gradili mostove, akvadukte, 

kanalizacijo, amfiteatre in celo veliki Kolosej. Rimski loki so bili kasneje 

uporabljeni tudi v srednjem veku, ko so bile zgrajene nekatere 

najveličastnejše katedrale v zgodovini. Uporaba loka je bila edina znana 

metoda za postavitev strehe na zgradbo brez uporabe podpornih 

stebrov. 

 

3. Učitelj naredi dodaten poskus, da predstavi, kako močan je lahko 

most z lokom v primerjavi z navadnim mostom na dveh stebrih. 

Učitelj potrebuje dve težji knjigi (ali podobno oporo, npr. leseno, kot je 

na spodnji sliki), dva kosa tankega kartona, ki ju je mogoče ukriviti, utež 

(na primer leseno kocko) in lepilni trak. 

 

Učenci se zberejo pri mizi in si ogledajo poskus. 

 

Najprej učitelj na mizo položi dve knjigi in na knjige položi karton, da 

ustvari navaden most. Nato učitelj doda utež na karton – most se podre. 

 

Vir: Structures - The Arch video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M


 
Učitelj znova poskuša zgraditi most tako, da ustvari lok – kos kartona je 

ukrivljen med knjigama. Knjige se imenujejo opore. Ko učitelj nanj položi 

utež, most še vedno stoji. 

 

 

Vir: Structures - The Arch video 

 

Učitelj lahko predstavi tudi most z dvema lokoma ali več. Tudi ta most je 

mogoče obtežiti, brez da bi se zlahka podrl.   

 

 

Vir: Structures - The Arch video 

 

Učitelj lahko predstavi še eno vrsto mostu z lokom - lok, povezan s 

pritrditvijo močne vrvi na podnožje loka namesto opornikov ob straneh. 

To učitelj doseže tako, da na podnožje kartonskega loka nalepi dva kosa 

https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M
https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M


 
lepilnega traku. Ali lok še vedno trdno stoji, ko mu učitelj doda utež? 

Seveda. Običajno so na ta način izdelani jekleni mostovi z lokom. 

 

Vir: Structures - The Arch video 

 

4. Učence vprašajte, kaj menijo o poskusu – zakaj je lok močnejši od 

navadne ravne površine? Katere sile pravzaprav delujejo pri prvem 

ali drugem tipu mostu? 

 

Odgovor je razporeditev sil.  

 

Za boljše razumevanje lahko učitelj pokaže video o rimskem loku. Če 

potrebujejo prevod iz angleščine, naj učitelj glavne podatke simultano 

prevede. 

 The Impressive Engineering of the Roman Arch - YouTube 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M
https://www.youtube.com/watch?v=HBuy176w9wY


 
Slika 1 – Razporeditev sile gravitacije. 

Sila obremenitve (uteži) se po loku prenese na podlago. 

 

Vir: Structures - The Arch video 

 

Slika 2: Na podlago delujeta dve komponenti sil. Ena je navpična, 

potiska navzdol na podlago. Druga je vodoravna, potiska na stran. 

 

Vir: Structures - The Arch video 

 

Sliki 3 in 4: Struktura, ki se upira vodoravni sili, je opora. Na mostu z 

lokom na sliki lahko vidite njegove kamnite zidne opore na obeh straneh 

loka. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M
https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M


 

 

Vir: Structures - The Arch video          Vir: Structures - The Arch video 

Slika 5: Predstavimo drugo vrsto loka, brez opornikov, vendar z močno 

vrvjo v dnu loka. 

 

Vir: Structures - The Arch video 

 

Slika 6 in 7: Komponente sil, ki vplivajo na tak lok, so kompresija 

navpično in napetost vodoravno. 

 

 

Vir: Structures - The Arch video            Vir: Structures - The Arch video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M
https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M
https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M
https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M
https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M


 
5. Hipoteza – Ali lahko lok stoji sam brez lepila, če za gradnjo 

uporabimo sladkorne kocke? 

6. Izgradnja loka iz sladkornih kock – praktični del. 

7. Potrditev hipoteze in razprava o gradnji loka.  

Ali lahko stoji sam? Ali potrebuje stransko oporo?  

Potrdili smo hipotezo-lok lahko stoji sam. Ali potrebuje stransko oporo, 

je odvisno od načina gradnje. Lažje dosežemo, da lok stoji sam, če 

dodamo stransko oporo.  

Zakaj smo dodajali lesene palčke med gradnike?  

Stari Rimljani so pri gradnji lokov uporabljali ne le pravokotne elemente, 

temveč tudi natančno izmerjene trapezoide. Uporabili so sodo število 

opek pravokotne oblike na vsaki strani loka in liho število opek trapezne 

oblike. Iz tega razloga so med elemente dodane sladoledne palčke, ki 

poustvarijo trapezoidno obliko skupaj s pravokotno kocko sladkorja. 

Razlike v dolžini in višini loka – ali lahko z enako obliko opeke 

ustvarite drugačen lok? 

Dolžina in višina sta odvisni od oblike uporabljenih elementov. Ko so 

Rimljani nameravali narediti most z lokom ali veliko obokano zgradbo, 

so izračunali, koliko pravokotnih ali trapezastih opek potrebujejo, nato 

pa oblikovali trapeze, ki so bili najprimernejša konstrukcija za zgrajeno 

zgradbo. 

Je vrstni red korakov pomemben za uspešno ustvarjanje loka? 

Pri gradnji lokov je pomemben vrstni red korakov gradnje. Začeti 

moramo pri dnu na vsaki strani loka in nadaljevati do vrha, kjer je lok 

povezan s ključnim kamnom – kamnom na sredini, običajno večjim in 

drugačne oblike kot so ostali. Fizikalni zakoni sil nam omogočajo 



 
ustvariti lok brez ključnega kamna, če uporabimo le elemente v obliki 

trapeza, z enakimi trdnostnimi lastnostmi. 

Kako lahko lok nadzoruje pritisk zaradi teže v velikih in 

kompleksnejših zgradbah? 

Lok usmerja pritisk navzdol in navzven, kar ustvarja močan prehod pod 

njim, ki lahko podpira težke strukture. To imenujemo tlačna napetost, 

ker je pritisk uteži stisnjen glede na obliko loka. Ker je napetost 

usmerjena navzdol in navzven, so bili za ojačitev loka pogosto potrebni 

zidovi ali druge konstrukcije-oporniki ob straneh. Vse te sile delujejo 

skupaj in ustvarijo močno in trdno strukturo. Lok vzdrži močne navzdol 

usmerjene sile, ki delujejo nanj zaradi svoje celotne oblike in oblike 

posameznih blokov. Za gradnjo se uporabljajo natančno rezani bloki 

klinaste oblike. Lok je starodavnim graditeljem omogočal izdelavo večjih, 

kompleksnejših zgradb, ki so ponujale več prostora in sprejele več ljudi. 

Osrednja značilnost rimskega loka je ključni kamen - klinast kamen na 

vrhu loka. Je zadnji kamen, postavljen med gradnjo, in »priklene« vse 

druge kamne loka na svoje mesto. Sklepni kamen nima skoraj nobene 

teže, ampak služi kot središče preusmerjanja teže konstrukcije navzdol 

in navzven. Rimljani so uporabljali loke z zaokroženimi vrhovi, 

imenovane zaobljene loke, narejene iz kamna. Niz zaobljenih lokov drug 

poleg drugega se imenuje arkada. 



 

Ocenjevanje 

Kdo je izumil lok? 

Poimenuj sile, ki delujejo na lok z oporniki ali lok s spodnjo 

vzdolžno ojačitvijo. 

Kaj je ključni kamen? 

Kako so oblikovani gradniki loka? 

Zakaj so loki tako pomembni v arhitekturi?  

Kje loke uporabljamo? Podaj nekaj primerov rabe nekoč in danes. 

Kaj vpliva na dolžino in višino loka?  

Viri: 

- The Impressive Engineering of the Roman Arch - YouTube 

- The Roman Arch: Definition, Construction & History - Video & 

Lesson Transcript | Study.com 

- Roman Arch - hoffnerphysics 

- Structures - The Arch - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HBuy176w9wY
https://study.com/academy/lesson/the-roman-arch-definition-construction-history.html
https://study.com/academy/lesson/the-roman-arch-definition-construction-history.html
http://hoffnerphysics.weebly.com/roman-arch.html
https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M


 
Priloga 1 – Fotografije antičnih zgradb (Vir: Stock fotografije) 

 

 


