
 
 

Naredi analogno računalo – 

Paskalin.  

 

Povezan praktični poskus 

 

Paskalin. 

Opis 

 

Ta učna ura bo učencem 

predstavila paskalin, imenovan 

tudi aritmetični stroj, in jih naučila 

značilnosti delovanja zobnikov. 

Naučili se bodo ustreznega 

besedišča in ga povezali s svojim 

vsakdanjikom ter vse to znanje 

uporabili v praktičnem delu z 

ustvarjanjem preprostega 

kalkulatorskega sistema z zobniki. 

Učni cilji 

 

Namen učne ure je učencem 

razložiti lastnosti zobnikov in 

njihovega delovanja v preprostem 

kalkulatorju. Poleg tega: 

1. Znati razložiti kaj je prestava 

in kako nam olajša delo.   



 
2. Podati primere uporabe 

zobnikov in prestav v 

vsakdanjem življenju.  

3. Izdelati enostaven kalkulator 

s sistemom zobnikov. 

Povezani šolski predmeti 

 

- Tehnična vzgoja: Uporaba 

ustreznih orodij. 

- Fizika: Razmerje med 

energijo in silami. Ko dva 

predmeta medsebojno 

delujeta, vsak izvaja silo na 

drugega, kar povzroči 

prenos energije na predmet 

ali iz njega. 

- Matematika in povezava s 

premikanjem zobnikov.  

Predpriprava za učitelja:  

 

Priporočamo ogled videov o 

enostavnih strojih ter zobnikih:  

 

https://www.youtube.com/watch?v

=-m3Er8Zcb_A  

 

Tukaj je opisan projekt, ki pokaže 

uporabo lego kock z zobniki.  

 

https://www.youtube.com/watch?v

https://www.youtube.com/watch?v=-m3Er8Zcb_A
https://www.youtube.com/watch?v=-m3Er8Zcb_A
https://www.youtube.com/watch?v=QwXK4e4uqXY


 
=QwXK4e4uqXY  

Predpriprava za učenca 

 

Poznavanje in spretnost z lego 

sistemi. 

 

Priporočljiva starost 

 

10 – 15 let. 

Trajanje 

 

50 minut. 

Zahtevnost 

 

Srednje zahtevno. 

Viri 
Če nimate vseh potrebnih delov 

»Lego gears« delcev, lahko 

prenesete oblike iz interneta in jih 

natisnete s 3D tiskalnikom: 

https://www.thingiverse.com/thing

:4258996  

Opis učne ure po korakih:  

 

1. Predstavite pojem in zgodovino paskalina. 

Paskalin ali aritmetični stroj je bil prvi kalkulator ali seštevalnik, ki so ga 

izdelovali in tudi dejansko uporabljali. Paskalin je zasnoval in izdelal 

francoski matematik in filozof Blaise Pascal med letoma 1642 in 1644. 

https://www.youtube.com/watch?v=QwXK4e4uqXY
https://www.thingiverse.com/thing:4258996
https://www.thingiverse.com/thing:4258996


 
Stroj je lahko le sešteval in odšteval, pri čemer so številke vnašali z 

ročnim nastavljanjem številčnic. Pascal je stroj izumil za svojega očeta, 

davčnega delavca, kar ga postavlja na mesto prvega poslovnega stroja 

(če ne štejemo abakusa). V naslednjih 10 letih je izdelal 50 strojev. 

 

2. Preglejte ključno besedišče, ki ste se ga naučili v zgornjem videu (Silly 

project) – prestave, prestavno razmerje, vrtenje. Pogovorite se, kaj 

pomenijo, in navedite primere iz vsakdanjega življenja. Učitelj naj 

učencem pomaga pri prevodu pomembnih pojmov. 

 

3. Predstavite komplete kock "Gears at Work". Skupaj z učenci preglejte 

dele, da bodo vedeli, s čim bodo delali, in prepoznali pomen vsakega 

izmed delov. 

 

4. Spodbudite učence, da delajo zapiske medtem, ko se spoznavajo s 

prestavami in jih preučujejo.  

 

5. Učence razdelite v majhne skupine ali pare (odvisno od velikosti 

razreda) in vsaki skupini dajte komplet. 

 

6. Pokažite načrt paskalina na tabli. Učencem povejte, da vam bodo 

morali do konca ure razložiti, kje na kalkulatorju se nahajajo zobniki in 

jermen ter kako delujejo. 

 

 



 

Ocenjevanje 

 

1. Preglejte opombe med gledanjem videoposnetkov in kako se 

nanašajo na paskalin. 

 

2. Učencem dajte čas, da dokončajo praktični poskus in raziskujejo v 

svojih skupinah. Prepričajte se, da sodelujejo vsi učenci, saj bodo vsi 

odgovorni za poznavanje informacij ob koncu učne ure. 

 

3. Ocenite: 

• Pripravo 

• Načrtovanje 

• Poučevanje 

• Vključevanje in sodelovanje učencev 

• Dokaze o doseženem znanju 

4. Učenci naj izpolnijo kviz. Ocenite odgovore učencev na vprašanja ter 

razpravo o odgovorih:  

Kaj so zobniki? Kaj delajo?  

 

Ključni odgovori: 

Kaj so zobniki? 

Zobnik je kolo z zobmi, ki se ujame z drugimi zobniki. Običajno je izdelan 

iz kovine ali plastike. 

Kako izberemo prestavno razmerje za določen namen? 

Nekateri stroji bodo morali biti hitrejši, drugi pa močnejši. Pri 



 
načrtovanju zobnikov za stroj je pomembno vedeti, ali je 

pomembnejša hitrost ali navor (moč). Ne pozabite, da je moč = 

navor pomnoženo s hitrostjo. Na splošno, če potrebujete več 

navora, izberite večje prestavno razmerje. Če potrebujete hitre 

premike, uporabite manjše prestavno razmerje. 

 

 


