
 

PITAGOREJSKA 

UGLAŠENOST 

 

Povezan praktični poskus 
Monokord 

Opis 

Odkrivanje ulomkov in glasbenih 

lestvic skozi Pitagorova dela. 

Učni cilji 

1: Odkrij Pitagoro, 

2: Odkrij razmerje harmoničnih 

glasbenih not, 

3: Uporaba ulomkov in glasbenih 

not. 

Povezani šolski predmeti 

 

Matematika (ulomki), Zgodovina 

matematike. 

Predpriprava za učitelja:  

 

Izdela monokord vnaprej in pozna 

glasbene lestvice. 

Predpriprava za učenca 

 

Brez. 

Priporočljiva starost 
12-15 let. 

Trajanje 
1 ura. 

Zahtevnost 
Srednje zahtevno. 



 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1. Odkrij Pitagoro 

Učitelj predstavi matematika učencem. 

Kaj vemo o Pitagori? 

O življenju in delu Pitagore je malo znanega. Verjetno je bil rojen v šestem 

stoletju pred našim štetjem na Samosu, otoku v Egejskem morju. Po 

dolgih potovanjih, na katerih se je veliko naučil, je odšel v izgnanstvo v 

Crotone v južni Italiji. Tam je ustanovil šolo, ki je uvedla stroga življenjska 

pravila in je imela obliko vplivne bratovščine. 

Pitagorejstvo je bilo filozofsko gibanje, versko in 

moralno, a tudi politično. Govori se, da je Cylon, 

eden od Pitagorovih nasprotnikov, vodil revolucijo 

proti njemu, ki je povzročila konec njegove šole in 

razkropila Pitagorove privržence. Že zgodaj v 

antični zgodovini je Pitagora postal legendarna 

osebnost. 

                                                                                             Vir: Wikipedia       

Pitagorejce je zanimalo razmerje not iz 6. stoletja pred naših štetjem. 

Uporabili so monokord, kateremu so spreminjali dolžino strune in 

ugotovili, da krajša kot je struna, višji je zvok. 

Pitagorejci, pa tudi vsi Grki, so imeli zelo natančno predstavo o številih. 

Samo celo število je veljalo za število in čim preprostejše so bile številke, 

večja je bila njegova lepota. 



 
Od tod izvira teorija razdelitve niza monokorda na 2, 3 in 4 - najmanjša 

števila. 

Korak 2: Odkrivanje razmerja harmoničnih glasbenih not  

Učitelj razloži razmerje med harmoničnimi notami. 

Na način Pitagorove šole poiščimo razmerje harmoničnih glasbenih not! 

V tem koraku lahko sodelujemo z učiteljem glasbe. Odgovoril bi lahko na 

primer na naslednja vprašanja: 

Zakaj rečemo, da imamo "isto noto", če vrvico razdelimo na polovico? 

Zakaj so zvoki v kvintah in četrtinah harmonični za naša ušesa? 

 

 

 

 

 

 

                                                 Vir: Wikipedia. 

Pitagora je vzel 3 kovinske uteži in odkril razmerje med utežjo in zvokom. 

Predstavljajmo si: 

Utež 1: 1kg 

Utež 2: 2kg 



 
Utež 3: 3kg 

Odkril je, da je zvok harmoničen, ko združimo zvoka izbrane uteži ter 

uteži, ki je težka dvakrat toliko. 

Odkrij razmerje med utežjo 1 in utežjo 2: 

> Utež 1 + Utež 2: razmerje ½ 

Odkril je tudi, da je zvok harmoničen, ko zvoka prve in tretje uteži 

zadonita skupaj. 

Odkrij razmerje med utežjo 1 in utežjo 3: 

> Utež 1 + Utež 3: razmerje 1/3  

To razmerje lahko prepišemo v dolžino in s tem v dolžino strune 

monokorda in ga s poslušanjem proizvedenega zvoka poimenujemo z 

imenom note. 

Korak 3: Uporaba ulomkov in glasbenih not 

Učitelj lahko zdaj predstavi sliko z naslovom Atenska šola, ki jo je Rafael 

naslikal v slavo razumske misli in združuje velika imena grške filozofije. 

                                     

Vir: Wikipedia 



 
Pitagora je predstavljen z več disciplinami, eden od njih pa drži tablico, na 

kateri sta vgravirana dva simbola pitagorejstva, ki ju je izbral slikar: 

- tetraktis, ki združuje prva štiri cela števila, ki skupaj tvorijo število 10 (10 

=1+2+3+4) 

- "glasbeno razmerje", v katerem so združena temeljna sozvočja, rojena iz 

treh klasičnih povprečij: aritmetičnega, geometrijskega in harmoničnega. 

 

Vir: Utpictura18 

 

 

Vir: https://edutheque.philharmoniedeparis.fr 

 

 



 
Če raztegnemo struno določene dolžine, vzeto kot enoto, in nanjo 

zaigramo, bo oddala določen zvok. 

Če vzamemo polovico te strune, nato 2/3, nato 3/4, dobimo različne 

zvoke, definirane kot: zgornja oktava (diapason), kvinta (diapente) in 

kvarta (diatessaron). 

Če predstavimo celotno dolžino kot 12 in najmanjša skupna večkratnika, 

ki sta 3 in 4, lahko z naslednjo tabelo ponazarimo »glasbene proporce«, ki 

so po Neopitagorejcu Nikomahu iz Geraza »zaslužne za ves napredek v 

glasbi in v poznavanju narave«. 

 

 

 

Vir: M. Spiesser 

Ta tabela označuje razdelitev oktave na kvinto in kvarto ter kvarto in 

kvinto in prikazuje jezik seštevanja intervalov, ki je preobražen v jezik 

množenja, ko pridemo do ulomkov - 2/3 x 3/4 = 1/2 (kvinta + kvarta = 

oktava).  

Preizkusi z instrumentom! 

Učitelj predstavi monokord, razloži, kako je narejen in k preizkusu povabi 

učence. 

Če na monokordu struna zazveni brez ničesar, ustvari zvok nizek C (Do). 



 
Če je na sredino strune nameščen most, je zvok, ki nastane pri zvenu 

polovice strune, enak zvoku, ki ga proizvede cela struna, vendar je višji 

(eno oktavo višji = visok C (Do)). Oktava ustreza razmerju 2 proti 1. 

Oktava je interval med nizkim C (Do) in visokim C (Do) nad njim.

 

Učitelj učencem razdeli struno (vsak učenec prejme struno dolžine 50 cm). 

Vzemite struno in poiščite njeno sredino. 

Poslušajmo jo na monokordu. 

>Ulomek ½ je enak položaju mostu. Struni, ki sta napeti na vsaki strani, 

dajeta visok ton C. 

Nizek C = 2/2 (1 celotna dolžina) 

Visok C = ½ (polovična dolžina) 

To razmerje se imenuje oktava. 

S tem instrumentom je Pitagora lahko matematično izračunal ostala 

zvočna razmerja glasbenih intervalov.  

Primer: kvinta z razmerjem od 3 do 2. Če postavite most na 1/3 strune in 

če zaigramo na 2/3 del strune, to ustreza zvoku note G. Interval od C do G 

se imenuje kvinta. Kvinta C je G. 

 



 
Vzemi svojo struno in zaigraj na 3. 

Kako je slišati, če zaigraš to na monokordu? 

>Razumevanje, da je razmerje 1/3; 2/3 in nato 3/3. 

 

Ostali primeri: 

Interval med C in F se imenuje kvarta -četrti interval. Stoji na ¼.

 

Interval med C in E se imenuje terca-tretji interval. Lokacija 1/5.

 

Učitelj lahko na monokordu zaigra in predstavi opisane primere. 

 



 

Ocenjevanje 
 

Primerna vprašanja: 

Kje se je rodil Pitagora? 

 

Kaj je razmerje 1/2 in kako se imenuje v glasbenem jeziku (glasbene 

note)? 

 

 

 


