
 

GRADNJA GOTSKE 

KATEDRALE 

 

Povezan praktični poskus 
Meritve v srednjem veku 

Opis 
Gradnja gotske katedrale z 

matematičnimi pripomočki (načrti, 

vzorci) ter srednjeveškimi orodji za 

merjenje. 

Učni cilji 1: Odkrij srednjeveške merilne 

pripomočke. 

2: Nariši načrt katedrale. 

3: Izdelaj svojo katedralo. 

Povezani šolski predmeti 
Geometrija, zgodovina, meritve. 

Predpriprava za učitelja:  
Pripravi material (glej navodila za 

praktični poskus). 

Predpriprava za učenca 
Učenec naj preuči podatke o 

gotskih katedralah. 

Priporočljiva starost 
12-15 let. 

Trajanje 
1 ura 30 minut. 

Zahtevnost 
Srednje zahtevno. 

 



 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1: Odkrij srednjeveške merilne pripomočke. 

Učitelj sestavi 2 srednjeveška inštrumenta, ki sta predstavljena v 

praktičnem poskusu, ali pa naroči učencem, naj ju sestavijo. 

Leseno ravnilo lahko izdelamo iz kartona namesto iz lesa. 

Da bi vsi učenci lahko uporabljali orodje, potrebujemo eno orodje za 

približno 3 učence.       

 

Leseno ravnilo 

 

13-vozla vrv 

Gradbeni mojstri v srednjem veku so morali dobro poznati računanje 

in geometrijo. Na primer, znali so uporabljati Pitagorove in Talesove 

izreke. Poznali so dela Vitruvija, Herona Aleksandrijskega in Evklida in 

zato uporabljali nauke njihovih predhodnikov, grških in rimskih 



 
mojstrov. Poleg tega so uporabljali tudi matematično znanje, ki so ga 

med križarskimi vojnami prinesli iz Arabskega sveta. 

Gradbeni mojstri so običajno uporabljali kvadrate in pravokotnike za 

določanje tlorisov zgradb in trikotnike za določanje višine. 

Leseno ravnilo (la ‘pige’) je gradbeniško ravnilo, na katerem so 

prikazane glavne merske enote. Je poljubne velikosti, mere pa so 

običajno segale od palcev do komolcev. To orodje je bilo enostavno za 

uporabo in ga je bilo mogoče prenesti na izbrano delovno mesto. Vsak 

mojster je lahko kadarkoli vzel ali preveril meritve. Leseno ravnilo so 

uporabljali tudi kot ravnilo za kamnoseke in mojstre, ki so z njim lahko 

preverili ravnost površine. 

Vrv s 13 vozli so uporabljali za hitro in enostavno risanje 

geometrijskih likov. Pred izrezovanjem in klesanjem določenega 

elementa so gradbeniki obliko predmeta izrisali v realni velikosti, npr. 

na tla. Za to so uporabljali vrv, ki jo je držalo več ljudi ali pa so 

uporabili majhne količke, da so omejili vrv. Z njo lahko tako narišemo 

vse geometrijske like: kroge za stolpe, velik pravokotnik za igrišče, 

trikotnik za ogrodje, polkrog za kupolo... Na gradbišču je vrv 

omogočala opravljati ali preverjati meritve. Gradbenik je tako lahko 

izmeril višino stene s štetjem intervalov na vrvi. 

Nekaj primerov uporabe teh pripomočkov danes: 

Učitelj naroči učencem, naj s temi orodji naredijo nekaj oblik na 

velikem listu papirja na tleh. 

Z vrvjo: 

Kvadrat s stranico 3: 3/3/3/3 



 

 

Pravokotnik s stranicami 2/4/2/4 

 

Pravokotni trikotnik s stranicami 3/4/5 

 

Enakokraki trikotnik s stranicami 2/5/5 

 



 
Korak 2: Nariši načrt katedrale  

Učitelj vsaki skupini, v kateri je 3-5 učencev, izroči velik list papirja, 

svinčnik, vrv s 13 vozli in različne vzorce obstoječih načrtov gotske 

katedrale. Učenci so doma izvedli raziskavo na temo gotskih katedral, 

zato lahko o tem razpravljajo z učiteljem. Učitelj predstavi različne 

sestavne dele katedrale: ladja, posoda, prečna ladja, osrčje itd.  

 

Učenci naj narišejo načrt katedrale s pripomočki za meritve iz 

srednjega veka. 

Korak 3: Izdelaj svojo katedralo. 

Na podlagi načrta, ki so ga učenci narisali v prejšnjem koraku, naj 

sedaj sestavijo katedralo z lesenimi deščicami, kot so »Kapla«. Cilj je 

zgraditi katedralo, ki bo ustrezno visoka in trdna. 

 

Glavna ladja 

Stranska ladja 

Stranska ladja 

Prečna ladja - 

transept 
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Kor Ladja 



 

Primer:   

Ocenjevanje 

Primerna vprašanja za učence: 

Ali znaš uporabiti 13-vozlo vrv? 

Kako se imenujejo prostori, ki sestavljajo gotsko katedralo?  

 


