
 

 

Oblikuj svoje mesto 

Povezan praktični poskus 

 

Groma - rimski merilni instrument 

Opis 

 

Učenci bodo spoznali zgodovino 

grome in se naučili uporabiti jo v 

geodetskih meritvah. Naučili se 

bodo, kako z njo narediti ravno 

črto in pravi kot, kar bodo 

uporabili pri oblikovanju svojega 

mesta z različnimi elementi, kot so 

križišča, stavbe itn. 

Učni cilji 

 

1. Zgodovina, izvor in uporaba 

grome. 

2. Naučiti se, kako narediti ravno 

črto ter pravi kot na razdalji (na 

veliki zunanji površini), ter nato 

oblikovati različne elemente v 

odprtem prostoru.  

Povezani šolski predmeti 

 

Zgodovina, geometrija, okoljske 

vede. 



 

Predpriprava za učitelja:  

 

Kratka raziskava o Gromi 

(navedene povezave + dodatna 

raziskava po želji). 

Učitelji naj zberejo materiale za 

poskus izdelave Grome. 

Dodatni materiali, potrebni za 

učno uro: 

Če ste na travnatem območju: 

● Več velikih zvitkov geodetskega 

traku (ali opozorilnega traku ali 

drugega traku, s katerim lahko 

merimo dolžino in je na voljo v 

velikih količinah), če je mogoče v 

različnih barvah za označevanje 

različnih območij. 

● Lesene palice, ki jih postavite v 

tla, da označite meje elementov. 

 

Če ste na tlakovanem območju, 

npr. terasi: 

● Kreda, v več barvah, 

● Stožci za označevanje različnih 

točk (namesto lesenih palic-

neobvezno), 

● Ena lesena palica za 

opazovanje. 



 

Predpriprava za učenca 

 

Osnovno znanje geometrije 

(različni tipi kotov in 

poimenovanja). 

Priporočljiva starost 

 

10-18 let. 

Trajanje 

 

3 ure – 3 ure in pol. 

Zahtevnost 

 

Lažja do srednje zahtevna, odvisno 

od starosti učencev in zahtevnosti 

načrta mesta. 

 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1. Zgodovinski uvod v spoznavanje Grome (v učilnici, 30 

minut) 

Groma je orodje, ki so ga stari Rimljani uporabljali za merjenje zemljišča 

v ravnih črtah in pod pravim kotom. Tako je bil še posebej uporaben za 

meritve pri gradnji novih mest, cest med naselji, kmetijskih zemljišč, 

vojaških utrdb, javnih površin itd. 



 

Vir: Rainiero, 2006.  

 

Groma je sestavljena iz naslednjih delov (kot prikazuje slika zgoraj: 

● Pokončnik (Ferramento): navpična palica ali palica, velika 1,5-2 m, 

s kovinsko konico na spodnjem delu, da jo lahko zapičimo v tla. 

● Rostro: pravokotni podaljšek, pritrjen na vrh stojala z vrtljivim 

nosilcem, ki se vodoravno vrti za 360°. Osrednja točka Grome je 

bila pritrjena na vrh Rostra, navpična vrvica (vrvica z utežjo) pa je 

bila pritrjena pod pritrdilno točko Grome. 

● Groma (Stelleta): lesen križ z enako dolgimi kraki. Iz vsakega od 

štirih krakov Grome (cornicula) so visele 4 enako dolge navpične 

vrvice. 

● Označevalni količek (Punto di stazione): lesen količek, zapičen v tla 

pod središčem Grome, za označevanje začetne točke merjenja. 

 



 

Uporaba Grome 

 

Vir: Rainiero, 2006. 

 

Pri uporabi Grome mora geodet najprej najti primerno izhodišče 

(običajno na višjem terenu) in zatakniti pokončni element v tla, da 

Gromo stabilizira. Nato zavrti Rostro in Gromo in ju usmeri v smeri, v 

kateri želi izvesti meritve. Pomočnik nato prehodi določeno razdaljo v tej 

smeri (običajno 100-125 korakov) in začasno postavi palico. Geodet nato 

vodi pomočnika, da premakne svojo palico v levo ali desno, tako, da je 

bila palica v liniji s tremi vrvicami iz Grome: severnim in južnim delom 

ter srednjo navpično točko. Ko je bila palica poravnana z vsemi tremi 

vrvicami, je pomočnik palico zapičil v zemljo. 

 

Ta postopek so ponovili tolikokrat, kot je bilo potrebno, da so dobili 

potrebne ravne črte na dolgih razdaljah. Kljub temu je pogosto prišlo do 

napak zaradi opazovanja. 



 

 

Vir: Rainiero, 2006. 

 

Pri izmeri pravega kota je drugi pomočnik stal na razdalji v liniji s črto 

vzhod-zahod Grome, geodet pa je lahko označil to ravno črto potem, ko 

je postavil črto v smeri sever-jug. 

 

Viri & več informacij: 

(H2G2, 2016), (Rainiero, 2006), (Wikipedia, 2021) 

 

Korak 2. Izdelava Grome (v učilnici, 100 minut) 

Gradnja grome po navodilih iz praktičnega poskusa bo trajala približno 

1,5 do 2 uri. 

Korak 3. Oblikuj svoje mesto (na šolskem dvorišču/travniku, 60 

minut) 

Ko je Groma zgrajena, lahko učenci uporabijo svoj izdelek tako, da si 

izmerijo načrt lastnega mesta na prostem v bližini šole. 

Če imate dostop do parka ali druge večje travnate površine, 

zagotovite naslednje pripomočke: 

https://web.archive.org/web/20161220231445/http:/h2g2.com/edited_entry/A24591099
https://legioneromana.altervista.org/content/how-use-roman-groma?language=en
https://en.wikipedia.org/wiki/Groma_(surveying)


 
● Več velikih zvitkov geodetskega traku (ali opozorilnega traku ali 

drugega traku, s katerim lahko merimo dolžino in je na voljo v 

velikih količinah), če je mogoče v različnih barvah za označevanje 

različnih območij. 

● Lesene palice, ki jih zapičite v tla in nanje zalepite označevalni 

trak, da označite meje elementov. 

 

Če boste aktivnost izvedli na tlakovanem območju, npr. dvorišču ali 

terasi, lahko uporabite trak in si pomagate s predmeti za obtežitev 

(npr. večji kamni), lahko pa pripravite: 

● Krede v več barvah, 

● Stožce za označevanje različnih točk (namesto lesenih palic-

neobvezno), 

● In leseno palico za opazovanje. 

 

Najprej naj učitelj s pomočjo učencev predstavi, kako se uporablja 

Groma. 

 

Začnete lahko s prikazom uporabe Grome za merjenje ravne črte: 

 

● Izberite enega učenca, da bo pokončni nosilec postavil v tla (ali ga 

držal nepremično nad tlemi) in drugega učenca, da bo nastavil 

označevalni količek. 

● Tretji učenec naj bo pomočnik. S palico za opazovanje naj prehodi naj 

približno 100 korakov (ali toliko korakov, kolikor je velik prostor). 

● Prvi učenec, ki je postavil pokončni nosilec, mora Rostro zavrteti tako, 



 
da kaže v smeri ravne črte, ki jo želi izmeriti. 

● Nato naj poravna en krak Grome z Rostrom, tako da vse tri vrvice 

severne, južne in srednje črte tvorijo ravno črto. 

● Pomočniku naj da navodila, kako naj premika palico, dokler ta ni 

poravnana s tremi vrvicami. 

● Ko je ravna črta postavljena, pomočnik bodisi zapiči lesen količek v tla 

ali označi njegov položaj s kredo. 

● Učenec, ki je postavil označevalni količek, ali četrti učenec, je 

odgovoren za označevanje črte od prvotnega označevalnega količka do 

novo postavljene palice s pomočjo označevalnega traku ali krede. 

 

Ko učenci razumejo postopek, lahko prikažete meritev pravega 

kota – 90°. 

● Ko je pokončni element še vedno na mestu in sta Rostro in 

Groma še vedno obrnjena proti ravni črti, ki ste jo pravkar označili 

v smeri sever-jug, prosite drugega učenca, naj sodeluje kot 

pomočnik pri označitvi črte vzhod-zahod. 

● Učenec naj naredi približno 100 korakov (ali kolikor dopušča 

prostor) vzhodno ali zahodno od Grome. 

● Ne da bi premaknili položaj Grome, se mora učenec, ki določa 

položaj Grome, postaviti tako, da bo videl naslednje tri vrvice v 

ravni črti: vzhodno, zahodno in srednjo vrvico. 

● Pomočniku naj poda navodila, da se s palico premakne, dokler ne 

bo ta poravnana s tremi vrvicami na osi vzhod-zahod. Ko to 

doseže, naj palico zapiči v tla ali položaj označi s kredo. 

● Drug učenec naj potegne črto s trakom ali kredo od 



 
označevalnega količka do te nove točke. 

● Učence opozorite na obliko pravega kota in jih vprašajte, ali 

menijo, da je bolj učinkovito merjenje z uporabo pravega kota ali 

ponovno nameščanje Grome za označevanje dveh ravnih črt? 

Kdaj? 

 

Ko učenci obvladajo postopek meritev, lahko začnejo z načrtovanjem 

svojega mesta. 

Pod vašim nadzorom naj se učenci razdelijo v skupine po štiri ali pet in 

izmenično dodajajo kvadrate ali pravokotnike, ki tvorijo mestno četrt, 

nato pa pregledajo različne elemente, ki bi jih lahko v mesto vključili. 

To "načrtovanje mesta" bo močno odvisno od materialov, časa in 

odprtega prostora, ki vam je na voljo. Priporočamo izmeriti in označiti 

celoten del mestna s križišči, ki ga obdajajo, pri čemer je treba paziti, da 

območja označite tako, da se vidijo meje med njimi. Lahko uporabite 

različne barve. Nato lahko učenci, odvisno od časa in prostora, ki je na 

voljo, začnejo meriti in označevati prostore, kjer bo stala ena ali več 

zgradb v njihovem mestnem predelu. Izmislijo naj si imena in uporabo 

teh zgradb, da bo aktivnost bolj zabavna in ustvarjalna. Če imate čas, 

lahko razmislijo o dodatnih elementih, ki bi jih želeli izmeriti in označiti, 

kot so ulice, parkirni prostori, javni parki, zasebni vrtovi itn. 

Ne pozabite fotografirati aktivnosti ter izdelka učencev, da si bodo to 

doživetje lažje zapomnili. 

Ocenjevanje 

Po končanem delu pouka na prostem lahko učenci nadaljujejo z 



 
razmišljanjem o tem, kako izmeriti mestni predel, bodisi v drugi učilnici 

bodisi za domačo nalogo. 

Prosite študente, naj se spomnijo svoje izkušnje pri ustvarjanju mesta z 

uporabo Grome. Ob upoštevanju tega postopka naj narišejo lasten 2-D 

zemljevid, ki vključuje vsaj 2 mestna predela. 

Pri tej nalogi naj razmišljajo o tem, kako bodo uredili prostor (v 

posameznem predelu in med njima), kakšne stavbe bodo tam 

postavljene in katere druge urbane elemente bi radi vključili (npr. ulice, 

parkirišča, javne parke, zasebne vrtove, pločnike itn.). Razmisliti morajo 

tudi o tem, katere vrste prostorov lahko z Gromo izmerijo (tj. v ravnih 

črtah in pravih kotih) in katere ne. 

Če to dejavnost izvajate v razredu, si lahko rezervirate nekaj časa za 

učence, da predstavijo svoje zemljevide med seboj in razpravljajo o 

načrtovanju, merjenju in gradnji mesta. Ta razprava je dobra priložnost 

za predelavo njihovih izkušenj geodetskega merjenja v skupini z 

uporabo Grome, pa tudi njihovih individualnih izkušenj načrtovanja 

svojih zemljevidov. 

Ali se jim zdi enostavno načrtovati nove zgradbe in oživljati javne 

površine?  

● So opazili kakšen izziv, težavo ali nesorazmerje pri meritvi 

prostora?  

● Kaj mislijo, kako natančna je bila Groma?  

● Kaj mislijo, kako so geodeti in arhitekti lahko načrtovali prostor, 

kjer so potrebovali meritve različnih kotov in ne samo ravnih črt 

ter kota 90°? 

● Ali učenci vedo, katere geodetske pripomočke za merjenje 



 
prostora uporabljamo danes? 

Viri 

V angleščini: 
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ntry/A24591099 
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roman-groma?language=en 
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