
 

ŠTEJMO KOT RIMLJAN 
 

Povezan praktični poskus 

 

Vrtavka z rimskimi števili. 

Opis 

 

Učenci bodo z izdelavo vrtavke 

rimskih številk spoznali rimske 

številke, njihov pomen in jih 

uporabili v današnjem času. 

Učni cilji 

 

Povečati razumevanje pomena 

števil. 

Razumeti, kako delujejo številke. 

Prepoznati različne številske 

sisteme in njihove uporabe. 

Uporabiti rimske številke, poznati 

njihov pomen in računati z njimi. 

Povečati inženirske in ustvarjalne 

sposobnosti z ustvarjanjem 

vrtavke. 

Povezani šolski predmeti 

 

Zgodovina, matematika. 



 

Predpriprava za učitelja:  

 

Priprava materialov za izdelavo 

vrtavke in igranje igre. 

 

Priprava gradiva za dodatno 

dejavnost za predstavitev pomena 

štetja. Vsak učenec (ali par) prejme 

5 kamnov, 1-5 zamaškov za 

steklenice (učitelj naključno izbere 

število) in 20 palčk za sladoled (ali 

druge podobne predmete). 

 

Priprava napotkov za razpravo o 

rimskih številkah in različnih 

številskih sistemih. Razpravo je 

potrebno prilagoditi njihovi 

starosti in razumevanju teme. 

Predpriprava za učenca 
Brez. 

Priporočljiva starost 
10-12 let. 

Trajanje 
2 uri. 

Zahtevnost 
Srednje zahtevno. 

 



 

Opis učne ure po korakih:  

1. Uvod: Sistem rimskih številk za predstavljanje števil je bil razvit 

okoli leta 500 pr. v starem Rimu. 

Njihov številčni sistem se je razširil po vsej Evropi, ko so Rimljani osvojili 

velik del poznanega sveta. Rimske številke so stoletja ostale glavni način 

predstavljanja števil. 

Rimske številke se danes ne uporabljajo pogosto, čeprav jih bodo učenci 

še vedno videli v mnogih primerih iz resničnega življenja, saj so bogat 

del naše kulturne dediščine. Ali so učenci že videli rimske številke? Ali 

lahko navedejo, kje se uporabljajo? 

 

 

Vir: Stock fotografije. 

 

Ali poznajo še kakšen drug številski sistem? Arabska števila so ta, ki jih 

uporabljamo. Poznana so še egipčanska, kitajska števila… 

 

Vir: Stock fotografije 



 
2. Zakaj so ljudje v preteklosti začeli šteti? Kako so šteli? Številke so 

se razvile iz potrebe po skupni metodi štetja, bistveni za komunikacijo in 

trgovanje. Štetje na prste je tako rekoč ušlo izpod nadzora, ko ste 

dosegli število 10. Zato so izdelali sistem štetja, ki temelji na roki osebe. 

Rimske številke so uporabljale kombinacije črk iz latinske abecede (I, V, 

X, L, C, D in M). 

Ob zgodbi in praktičnih dejavnostih učenci spoznavajo pomen štetja in 

števnikov. 

 

2.1. Učitelj vodi razpravo o štetju. Preden so bile zapisane številke, so 

ljudje šteli s predmeti. Na primer, če je kmet poslal 30 ovc na pašo, je 

imel za vsako ovco kamen. Številke 30 ni poznal, vedel pa je, da za vsako 

ovco odloži en kamenček. Ko so se vrnili, je prenašal te kamne enega za 

drugim, ko so prihajale ovce. Če so kamni ostali, še vedno ni vedel 

števila ovac, vedel je le, da kolikor je kamnov ostalo, toliko ovc ni prišlo 

domov. 

2.2. Raziskovanje štetja v rimski dobi s praktičnim poskusom. Vsak 

par učencev naj dobi pripomočke. Eden od parov naredi "ograjo" iz 

sladolednih palčk. Naj učenci uporabijo svojo domišljijo ob ustvarjanju. 

Zamašek steklenice predstavlja ovco. Ko gre ena od »ovc« v ogrado 

(eden od učencev vstavi pokrovček steklenice v ograjo), drugi učenec 

vzame en kamen in ga položi na izbrano mesto. To ponavljajte, dokler se 

vse ovce ne premaknejo skozi ogrado. Če sedaj učenci preštejejo kamne 

na izbranem mestu, bi moralo biti enako številu ovac v ogradi. 

2.3. Ta metoda štetja se je prelevila v oznake, z najbolj pogosto 



 
uporabljeno oznako /. Sedaj lahko spet izvedete poskus 2.2 in namesto 

uporabe kamnov uporabite sladoledne palčke. 

3. Rimska števila  

Rimljani so bili aktivni trgovci in so imeli veliko ovac. Zanje bi bilo 

pretežko slediti stvarem samo s poševnicami, zato so se domislili 

sistema, za katerega domnevajo, da temelji na štetju na prste. 

3.1 S prsti 

Rimski edinstven sistem številk temelji na 

preprostih znakih. "I" pomeni v rimskih 

številkah "1" in ga lahko simbolizira prst. 

 

»V« v rimskih številkah predstavlja »5« in naj bi 

bil simbol iztegnjene roke. 

 

 

»X« v rimskih številkah pomeni »10« in naj bi 

izhajal iz obeh prekrižanih rok. Učitelji in učenci 

lahko to poskusijo prikazati.  

 

 



 
3.2 S sladolednimi palčkami  

Učencem razložite pisanje in branje števil z rimskimi številkami – najprej 

s številkami 1-10, nato z višjimi številkami. 

Uporabite sladoledne palčke za zapis različnih rimskih številk. Dajte jih 

učencem. Učitelji naj na tablo napišejo rimske številke, učenci pa jih 

morajo zapisati s pomočjo sladolednih palčk na mizo. Nato lahko učitelj 

napiše arabsko številko, učenci pa enakovredno rimsko številko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I=1 

V=5 

X=10 

L=50 

C=100 

D=500 

M=1000 

 

 

3.3 Dodatna vprašanja za učence. Učitelj naj se odloči, katere bo 

uporabil v svojem razredu. 



 
Učitelj naj počaka na odgovore učencev. 

Kako rimski številski sistem deluje? 

Uporablja se sistem odštevanja: ko se manjše število pojavi pred večjim, 

je to potrebno odšteti, tako da IV predstavlja 4 (5 – 1) in IX predstavlja 9 

(10 – 1). 

Nasprotno, arabski številski sistem temelji na desetih (prvotno devetih) 

števkah in je pozicijski decimalni številski sistem. 

Zakaj ni ničle v rimskem številskem sistemu? 

Rimljani so začeli šteti od 1 dalje in zato ne poznajo simbola, ki 

predstavlja “0“. V njihovem številskem sistemu ničla ni bila potrebna. 

Kakšne so prednosti ali slabosti v primerjavi z arabskimi 

številkami? Zakaj jih ne uporabljamo več pogosto? 

Sistem rimskih številk nima ničle, poleg tega pa je z njim zapleteno 

zapisovanje višjih števil. Z razvijajočo se matematiko, ekonomijo, 

trgovanjem, denarnimi vrednostmi in drugimi vprašanji iz resničnega 

življenja so ljudje potrebovali bolj praktičen številski sistem – arabske 

številke, ki predstavljajo pozicijski desetiški sistem, ki temelji na 10 

številskih znakih. 

4. Praktična izvedba poskusa. Vrtavko lahko izdelajo učenci 

posamezno ali v parih. Nato jih razdelite v skupine in igrajte igro. To 

omogoča učencem, da se zabavajo ob igranju in hkrati učenju rimskih 

številk. 

 



 

Ocenjevanje 

1. Kateri številski sistem običajno uporabljamo? Poznaš še 

kakšnega? 

2. Zakaj ljudje potrebujemo štetje? 

3. Zakaj ni ničle med rimskimi števili? 

4. Pretvori rimska števila v arabska. (Pravilni odgovori so v 

oklepajih) 

XX (20) 

IX (9) 

VII (7) 

LV (55) 

CXXIII (123) 

5. Pretvori arabska števila v rimska. (Pravilni odgovori so v 

oklepajih) 

52 (LII) 

290 (CCXC) 

4 (IV) 

25 (XXV) 

510 (DX) 

6. Popravi števila. (Pravilni odgovori so v oklepajih) 

IM (DCDXCIX) 

VCI (XCVI) 

VVVV (XX) 

DD (M) 

IIII (IV) 



 
 


