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Pozdravljeni učenci ! 
 
Malo z zamudo  vam pošiljam navodila za nov izziv.  
 
Prosil, bi vas, da mi, kdor še ni, po emailu pošlje slike vašega izdelanega mostu. 
 
Te dni se bomo posvetili topolom, ki tako kot vrbe spadajo v isto družino. 
 
V nadaljnjem besedilu bodo tudi vprašanja, katerih odgovore mi pošljete na email naslov. 
 

V Sloveniji raste najmanj 35 vrst topolov, vsi pa spadajo v družino vrbovk. Najobičajnejši je 

morda črni topol in pogosto raste ob potokih in v vlažnih gozdovih . Vrsta črnega topola, znana 

kot laški topol oziroma jagned, ima vitko deblo z vejami, ki rastejo navpično navzgor tik ob njem. 

To prekrasno drevo lahko v višino doseže tudi do 35 metrov, kar je enako 10-nadstropni stavbi! 

Laške topole je mogoče videti tudi ob mnogih cestah in so popestritev podeželske pokrajine, še 

zlasti jeseni, ko njihovi listi postanejo svetlo rumeni. 

Kot zanimivost lahko rečem, da je bila uporaba topolovega lesa zelo zanimiva. Sedaj se v               

glavnem uporablja v papirnati industriji, za izdelavo furnirja, vezane plošče, za izdelavo gajbic in              

palet. Za spretne mizarje je zelo koristen pri izdelavi masivnega pohištva. V preteklosti so ga               

celo uporabljali za izdelavo brun (sten brunaric oziroma hišk) in se je izkazal za posrečeno               

izbiro. Je precej cenejši les od hrastovega; zaradi svoje hitre rasti je primeren za pogozdovanje.               

Ker je mehak, se je v preteklosti zelo enostavno tesal s sekirami v primerjavi s hrastom. 

Če smo rekli, da je že vrba zapostavljeno drevo v lesni industriji, lahko rečemo, da je topol v                  

Sloveniji še bolj. 

 
 
 
 



V brskalnik Google vtipkajte besedo topol in prikažejo se vam rezultati (npr. wikipedia).  
 
Katera vrsta topola je v Sloveniji  je zelo pogosta? 
Ali ima topol  škodljivca, ki uničuje topolove nasade? 
Kaj je značilno za trepetliko? 
 
Še pesmica od Srečka Kosovela: 
 
       Kakor drevo, ki se strele boji 
 
 

Kakor drevo, ki se strele boji 

in tiho sredi polja stoji 

trepetajoč, ko vihari vihar, 

ko z nebes grmi strela, ko polje požar ... 

stojim sam sredi vsega sveta, 

duše, srca mi nikdo ne pozna, 

in če sredi nevihte jagned zagori, 

pred strašno usodo zaprem oči. 

 
 
 
 
Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z učno  snovjo,  sem dosegljiv prek emaila 
gregorsanec@gmail.com  . 
 
Lep pozdrav 
 
Sebastjan 
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