Pripravila učiteljica Polona Trontelj

Pozdravljeni učenci, ki obiskujete neobvezni izbirni predmet tehnika. Upam, da vam je bila
naloga všeč. Tokrat pa bo naloga brez natančnih navodil in boste morali uporabiti svojo
domišljijo in iznajdljivost. Pa si poglejmo, kaj sem pripravila za vas.

STOLP
Stolp je visoka stavba z majhno površino, stoječa samostojno ali kot sestavni del drugih stavb.
Spodaj prilagam nekaj primerov fotografij znanih stolpov in stavb.

Slika1: Poševni stolp v Pisi (57 m) Slika 2: Eifflov stolp v Parizu (324 m skupaj z anteno)

Slika 3

Slika 4

Slika 3: Burj Khalifa 829,8 m, Dubaj, Združeni arabski emirati (največja stavba na svetu)
Slika 4: Najvišji ledeni stolp na svetu (Kitajska, 31 m)

Pripravila učiteljica Polona Trontelj

Slika 5: Nov projekt - gradnja najvišje stolpnice na svetu (Kingdom tower - Stolp kraljestva, okoli
1 km, Savdska Arabija) v primerjavi z že obstoječimi najvišjimi zgradbami na svetu

Slika 6

Slika 7

Slika 6: Aljažev stolp na Triglavu (1,9 m)
Slika 7: Najvišja zgradba v Sloveniji – dimnik v Trbovljah 360 m
Slika 8: Največja lovska opazovalnica na svetu v okolici Kamnika (18 m)

Slika 8
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Naloga: Zgradi stolp, ki je višji od tebe. S čim ga boš zgradil je tvoja odločitev. Lahko poskusiš
zgraditi stolp iz lego kock, iz plastičnih lončkov, iz blazin, iz škatel, iz tulcev, … Pomembno je, da
stolp samostojno stoji in da je visok vsaj toliko kot ti. Morda boš potreboval kakšno podlago
oziroma podstavek, morda boš združil več materialov skupaj, morda boš potreboval še kakšno
oporo, da se ti stolp ne podre,… Fotografiraj stolp, napiši koliko meri v višino ter ga poimenuj in
fotografijo pošlji na moj e-naslov.
Svoj izdelek fotografiraj in pošli na e-naslov polona.trontelj@guest.arnes.si ali pa fotografijo
pošlji preko programa Lo.Polis, zavihek Sporočilo (označi pošlji Lo.Polis sporočilo, možnost pošlji
e-mail, pa naj ne bo označena).

Viri:
Slika 1: https://www.primorske.si/zanimivosti/posevni-stolp-v-pisi-se-ravna
Poševni stolp v Pisi se ravna
Slika 2: https://www.wikiwand.com/sl/Eifflov_stolp
Eifflov stolp
Slika 3: https://www.dnevnik.si/1042730281
Lestvica: 10 največjih nebotičnikov na svetu
Slika4: https://citymagazine.si/clanek/najvisji-ledeni-stolp-na-svetu-je-zrasel-na-kitajskem/
NAJVIŠJI LEDENI STOLP NA SVETU S POSREČENO OBLIKO JE ZRASEL NA KITAJSKEM
Slika 5: https://www.moskisvet.com/stil/kraljevi-stolp-nova-najvisja-stavba-na-svetu.html
KRALJEVI STOLP – NOVA NAJVIŠJA STAVBA NA SVETU?

Slika 6: https://www.lepote-slovenije.si/aljazev-stolp/
Aljažev stolp je najvišje ležeče gorsko zavetišče v Sloveniji
Slika 7: https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/421
NAJVIŠJI V SLOVENIJI IN EVROPI
Slika 8: https://dreambigneverstop.com/2019/09/14/slovenia-eco-resort/
Slovenia Eco Resort: Vikend sožitja z naravo

Lep pozdrav od učiteljice Polone
VESELO NA DELO

