
 
 

 

 

Fizika tekočin 
Povezan praktični poskus Pitagorejski kozarec 

Opis V tej učni uri bodo učenci spoznali 

lastnosti vode in tlaka s pomočjo 

Pitagorejskega kozarca. 

Učni cilji - Izdelati pitagorejski kozarec, 

- Razumeti Pitagorov izrek, 

- Znati ustvariti sifon. 

 



 

Povezani šolski predmeti Fizika, zgodovina. 

Predpriprava za učitelja:  Učitelj naj pripravi potreben 

material za praktični poskus.  

Predpriprava za učenca Razumeti osnove fizike, znati 

uporabiti in ustvariti učinek sifona. 

Imeti osnovno znanje o 

Pitagorovem izreku. 

Priporočljiva starost 12-15 let. 

Trajanje 2-3 ure. 

Zahtevnost Srednje zahtevno. 

 

  



 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1: Kdo je Pitagora? 

1Učitelj predstavi Pitagoro. 

Pitagora s Samosa (okoli 570 – o 495 pr. 

n. št., starogrško: Πυθαγόρας ὁ Σάμιος) 

je oče pitagorizma. Bil je tudi znan 

starogrški filozof. V stari Grčiji je bil znan 

po svojih političnih in verskih naukih. 

Imel je velik vpliv na filozofije Platona, 

Aristotela in posledično na zahodno 

filozofijo. 

Pitagora je bil zaslužen za številna matematična in znanstvena odkritja v 

antiki. Med njimi so Pitagorov izrek, sferična narava Zemlje, delitev 

Zemlje na 5 podnebnih območij, Teorija razmerij in druge. Govori se, da 

je prvi, ki se je imenoval "filozof" (dobesedno "ljubimec" modrosti"). 

Obstaja razprava, ali je Pitagora sam prišel do teh odkritij. Mnogi od 

njegovih pripisanih dosežkov so bili verjetno doseženi že prej ali pa so 

jih dosegli njegovi kolegi ali nasledniki, o obsegu njegovega prispevka k 

matematiki ali naravni filozofiji pa se še vedno razpravlja. 2 

 

 



 
Korak 2: Spomnimo se Pitagorovega izreka 

"Pitagorov kozarec" je dobil me po svojem izumitelju, Pitagori s Samosa, 

ki je najbolj znan po Pitagorovem izreku. Ta pravi, da: 

 

"Za pravokotni trikotnik je kvadrat hipotenuze enak vsoti kvadratov 

dveh manjših stranic, to je:                                                   

Učitelj učencem razloži Pitagorov izrek. 3 

 

 

 

Korak 3: Predstavitev Pitagorovega kozarca 

Kaj si je Pitagora še izmislil? Po izročilu je bil Pitagora navzoč pri gradnji 

vodovoda na Samosu. Ko je nadzoroval delavce, je izumil »požrešni 

kozarec«, da bi zmanjšal količino vina, ki so ga delavci popili. Če bi svoje 

kozarce napolnili do razumne ravni, bi lahko mirno pili. Če pa bi postali 

preveč požrešni in bi si nalili preveč, bi se kozarec popolnoma izpraznil 

skozi dno. Čeprav je to zabavna anekdota, ni nobenega dokaza, da se je 

 
1 Image Source: By Unknown author - Photo by Szilas, 2013-03-04, Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36520519 
 
2 Pythagoras. (2001, July 20). Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved January 14, 2022, from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras 
3 Physics demonstrations: The Pythagoras cup. (2012, April 26). Skulls in the 

Stars. https://skullsinthestars.com/2012/04/26/physics-demonstrations-the-pythagoras-cup/ 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36520519


 
res tako zgodilo. Še dandanes pa lahko najdemo lepo okrašene 

Pitagorove kozarčke kot spominke na Samosu.4 

Korak 4: Ugotavljanje z učenci, kako kozarec deluje.  

Kako torej deluje? Najprej naredite brainstorming z učenci in poskusite 

ugotoviti, kako lahko kozarec deluje. Skupaj v razredu opazujte 

Pitagorov kozarec, in, če je mogoče, učencem pokažite njegovo 

delovanje. Če kozarca nimate v razredu, 

učencem pokažite nekaj videoposnetkov 

njegovega delovanja. Ko boste slišali njihove 

zamisli, jim lahko pokažete to sliko kozarca, 

prerezanega na pol, in jim dovolite, da ponudijo 

še več predlogov.5 

Korak 5: Razloži in/ali izdelaj Pitagorov kozarec 

Učitelj razloži mehanizem pitagorejskega kozarca. Kot lahko vidite, je 

sredina kozarca dvignjena, cev pa gre navzdol skozi dno kozarca. Ta cev 

je prekrita z okroglim pokrovčkom in majhna luknjica na dnu tega 

pokrovčka omogoča pretok vode. 

Učence lahko usmerite, naj poiščejo več informacij na spletu. Če učitelj 

želi, lahko z učenci po navodilih sestavi Pitagorejski kozarec. 

 
4 Op.Cit. 
5 Wikimedia Commons, the free media repository. (2017, August 13). Pythagorean cup cross 

section.jpg [Cross section of a Pythagorean cup displayed at a shop in Samos (Greece).]. commons 
wikimedia. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pythagorean_cup_cross_section.jpg 



 
Korak 6: Predstavitev znanstvenega ozadja poskusa 

Učitelj mora razložiti temelje mehanike tekočin, gravitacije in 

atmosferskega tlaka, ki so vključeni v notranje delovanje Pitagorovega 

kozarca. 

V skladu s Pascalovim zakonom, ki pravi, da se "pritisk, ki deluje kjer koli 

na zaprto tekočino, prenaša nezmanjšano, v vse smeri, v notranjost 

posode", bo nivo vode v povezanih posodah vedno enak, pri čemer se 

bo sam vzpostavil. S polnjenjem kozarca nad sifonskim delom skodelice 

se voda potisne čez zgornjo krivino sifona in pade v odtok, ki jo vleče 

gravitacija in potisne zrak, ki je v njej, ven. To ustvari vlek zraka, ki še 

naprej vleče vodo navzgor v sifon in navzdol po odtoku, kjer jo 

gravitacija še naprej vleče navzdol, dokler voda ni več v stiku z luknjo na 

dnu sifona znotraj kozarca. 

Korak 7: Poiščite podobne pojave v vsakdanjem življenju 

Učitelj naj učence vpraša, ali se spomnijo še kakšnih drugih predmetov, 

ki bi lahko delovali po istem principu kot pitagorejski kozarec. Nato 

lahko učitelj razloži naslednje primere: To načelo je mogoče uporabiti 

tudi pri cevovodu hiše, zlasti stranišč. To je tisto, kar se uporablja, ko 

morate vzpostaviti vlek iz posode, pa naj bo to avtomobilski rezervoar ali 

akvarij za ribe ob menjavi vode... 

 

 



 
Zaključek 

V tej učni uri se učenci učijo o uporabi sifonov in Pitagorovem izreku. 

Spoznajo, kako so jih uporabljali v stari Grčiji, in kako enak princip 

uporabljamo tudi danes pri vsakdanjih opravilih.  

Ocenjevanje 

Aktivnost 1. Poiščite informacije o Pitagorovih delih in jih predstavite 

razredu. 

Aktivnost 2. Poiščite informacije o tem, kako je Pitagora iznašel svoj 

izrek. 

Aktivnost 3. Poskusite si zamisliti drug način uporabe principa kozarca. 

Predstavite svoj miselni proces razredu: hipotezo, preverjanje in sklep. 

 

 


