
 

 

 

KRALJEVE GROBNICE 

 

Povezan praktični poskus Kraljeve grobnice 

Opis Odkrijte eno najpomembnejših arheoloških 

najdišč na Cipru, grobnice kraljev, in se naučite 

izračunati obseg različnih odprtin. 

Učni cilji Učenci bodo: 

● Spoznali zgodovinska dejstva o kraljevih 

grobnicah, 

● Spoznali prostornino valja in romboida, 

● Znali odšteti površine, da bodo ugotovili, 

koliko kamenja so potrebovali za gradnjo 

grobnic. 

Povezani šolski predmeti Zgodovina, matematika. 

Predpriprava za učitelja: Uvod v prostornine teles in pomen prostornine 

v različnih zgradbah.  

Predpriprava za učenca 

 

Brez. 



 

 

Priporočljiva starost 12 – 14 let (glede na učni načrt, ki ga izvajajo pri 

matematiki) 

Trajanje 45 minut. 

Zahtevnost Lahko. 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1: Kaj vemo o grobnicah kraljev? 

Znamenite "Kraljeve grobnice" so del arheološkega parka Kato Paphos - enega 

najpomembnejših arheoloških najdišč na Cipru, ki je od leta 1980 vključen na Unescov 

seznam svetovne dediščine. 

Kraljeve grobnice so bile pokopališče elite, uglednih osebnosti in visokih uradnikov. Še 

naprej so se uporabljale v celotnem helenističnem in rimskem obdobju do četrtega 

stoletja, morda tudi s strani zgodnjih kristjanov. Žal je bila tudi grobnica kraljev, tako 

kot mnoga tovrstna najdišča, predmet plenjenja in uporabljena za pridobivanje 

materiala. V srednjem veku so grobnice kraljev poškodovali vseljenci, nekaj grobnic so 

celo spremenili. 

 

 

 

 

Vir: VisitCyprus 



 

 

Korak 2: Kdaj je bila Grobnica kraljev odkrita? 

Za obstoj najdišča je že od konca 19. stoletja vedel Cesnola, ki je grobnice močno 

izropal. V letih 1915–16 je tedanji kustos ciprskega muzeja Markides izkopal nekaj 

jaškov grobnic, medtem ko je častni kustos muzeja Paphos Loizos Philippou leta 1937 

začel z deli čiščenja v nekaj drugih grobnicah. Leta 1977 so se začela sistematična 

izkopavanja, ki jih je vodil Oddelek za starine. Ta so razkrila osem velikih kompleksov 

grobnic. 

Korak 3: Izdelaj “Grobnico kraljev” 

Učenci naj v skupinah sestavijo »Grobnice kraljev« po danih navodilih. 

Na podlagi navodil so učenci lahko izračunali prostornino kamenja, uporabljenega za 

stebre (ob predpostavki, da je vsak stolpec sestavljen iz 4 kock). 

Naloga: 

Predpostavimo, da je vsaka kocka dolga 1,2 m. 

Če vemo, da je vsaka stranica kocke enake dolžine, lahko izračunamo prostornino: 

𝑉 = 𝑠3, 



 

 

Kjer je s dolžina stranice. 

 

 

 

 

 

 

Vir: https://www.cuemath.com/measurement/volume-of-cube/ 

V=1,23 = 1,728 m3 

Če ima vsak stolpec 4 kocke: 

Vstolpca = 1,728 * 4 = 6,912 m3 

Grobnico kraljev sestavlja 9 stebrov. Celotna prostornina vseh stebrov je: 

Vvseh stolpcev = 6,912 * 9 = 62,208 m3 

Z učenci se pogovorite o pomenu prostornine in zakaj je ta pomembna v arhitekturi, na 

primer za izračun potrebnega gradbenega materiala ali za boljšo stabilnost vaše 

gradnje. 

Ocenjevanje 1. naloga 

Učenci naj predstavijo svoje zgradbe v razredu 

in izračunajo prostornino kock, ki so jih 

https://www.cuemath.com/measurement/volume-of-cube/


 

 

uporabili (odvisno od velikosti posamezne 

gradbene kocke, ki so jo uporabili). 

2. naloga  

Učenci naj poiščejo informacije o 

zgodovinskem mestu grobnic kraljev in 

ustvarijo PowerPoint predstavitev o grobnicah 

v različnih starodavnih kulturah (stara Kitajska, 

Grčija, Egipt). 

Viri 

1. Department of Antiquities, Archaeological Sites, Available at: 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/All/238DE8D409BF6077C225719B003

9F785?OpenDocument 

2. Visit Cyprus, Tombs of the Kings, Available at: 

https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/culture/sites-

monuments/253-tombs-of-the-kings 

 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/All/238DE8D409BF6077C225719B0039F785?OpenDocument
http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/All/238DE8D409BF6077C225719B0039F785?OpenDocument
https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/culture/sites-monuments/253-tombs-of-the-kings
https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/culture/sites-monuments/253-tombs-of-the-kings

