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Зашто мост Бејли ?

• Дизајн - унапред припремљени панели

• Прилагодљив, свестран - одговара свакој примени

• Брзо састављање - Може да се превезе камионима и састави 

коришћењем  само људске снаге

• Лаки за - руковање, транспорт, склапање, инсталирање и поновно 

коришћење. Може да се пресели, обнови или замени за неколико сати. 

• Лако доступни и јефтини- као алтернатива мостивима по поруџбини. 

• Распон од 6м до 60м. 

• Склапање коришћењем једноставних алата (уже, котур, дизалица, 

чекић)
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Мерење



Мaтематички појмови

Пирамида. Правилна чевторострана пирамида. Ова 
пирамида, као и троугао,  се показала као најстабилнија 
конструкција. Прегледање модела и мреже пирамиде у 
програму ГеоГебра.

Троугао. Отпорност троугла на притисак (смицање) је много Троугао. Отпорност троугла на притисак (смицање) је много 
већа него код квадрата зато се он користи у овим 
конструкцијама.

Размера. Пропорција. Сличност. Приликом прављења 
модела помоћу размере и пропорције смо долазили до 
одговарајуће величине. Сличност троуглова смо користили 
код рачунања ширине канала
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Модел – Тимски рад
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Модел – Састављање



Модел – Промена плана



Фактор времена
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ГеоГебра



Географија 
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Презентовање пројекта М3уКИ
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Модел и тим
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Хвала на пажњи !

Пројектни тим:

Нађа, Елена, Марко, Јован, 

Владан, ДанилоВладан, Данило

... и многи наставници, ученици, 

родитељи ОШ Свети Сава Кикинда


