
 
 

 

Izmerite višino vaše šole 
Povezan praktični poskus Sekstant 

Opis V tej učni uri se bodo učenci naučili 

meriti višino stavb z uporabo 

sekstanta in Talesovega izreka o 

podobnih trikotnikih. 

Učni cilji - Naučiti se izdelati sekstant. 

- Razumeti Talesov izrek o 

podobnih trikotnikih. 

- Naučiti se, kako je 

Ksenagora meril višino gora. 

- Znati izmeriti višino stavbe. 

 



 

Povezani šolski predmeti Geometrija, zgodovina. 

Predpriprava za učitelja:  Priprava potrebnega materiala za 

izvedbo praktičnega poskusa. 

Predpriprava za učenca Poznavanje osnov geometrije in 

merjenja. 

Priporočljiva starost 14-17 let. 

Trajanje 2-3 ure. 

Zahtevnost Zahtevno. 

 

  



 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1: Kdo je bil Tales iz Mileta? 

Učitelj razredu predstavi Talesa. 

 

Vir: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11037570   

Tales iz Mileta (okoli 624/623 – o 548/545 pr. n. št.) je bil grški 

matematik, astronom in predsokratski filozof iz Mileta v Joniji v Mali Aziji. 

Bil je eden od sedmih grških modrecev. Mnogi, predvsem Aristotel, so 

ga imeli za prvega filozofa v grški tradiciji, sicer pa je zgodovinsko 

priznan kot prvi posameznik, za katerega je znano, da se je ukvarjal z 

znanstveno filozofijo. Pogosto ga imenujejo oče znanosti. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11037570


 
Korak 2: Izrek o podobnih trikotnikih 

Učitelj razloži Talesov izrek o podobnih trikotnikih: 

Dva trikotnika sta si podobna, če so vsi njuni koti enaki. Po Talesovem 

izreku bodo podobni trikotniki imeli ustrezno sorazmerne stranice. 

Poglejmo naslednji primer: Predpostavimo, da sta si trikotnika ΑΒΓ in 

ΔΕΖ podobna in imata stranice ΑΒ= 4cm in ΔΕ = 2cm. Razmerje 

podobnosti λ med ΑΒΓ in ΔΕΖ bo enako 2. To pomeni, da so stranice ΑΒΓ 

dvakrat daljše od stranic trikotnika ΔΕΖ.

 
 

Talesov izrek pravi, da je 
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višine trikotnika. 

Če vemo, da je ΑΓ = 10cm , je torej  
2


=

   in  ΔΖ=5cm. 

Korak 3: Uvod in/ali izdelava sekstanta 

Učitelj razloži uporabnost sekstanta in učence usmeri k iskanju 

informacij na različnih mestih, na primer na spletu: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sextant 

Če učitelj želi, lahko uporabi navodila za praktični poskus in izdela 

sekstant s svojimi učenci.  
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https://en.wikipedia.org/wiki/Sextant


 
Korak 4: Predstavitev Ksenagorovega poskusa 

Učitelj naj na kratko pojasni uporabo sekstanta za izračun višine gore, 

kot je to naredil Ksenagora, nato pa lahko po navodilu učitelja učenci 

poiščejo več informacij o tem. 

Prva znanstvena študija Ksenagore (2. stoletje pr. n. št.) je temeljila na 

Talesovih izrekih. Izračunal je višino vrha grškega zahodnega Olimpa, 

imenovanega Flambouros. Ksenagora je z nekakšno "dioptrijo" izmeril 

višinske razlike med tem vrhom in točko starodavnega templja Pitijskega 

Apolona, kjer se je nahajal. Tam, v starodavnem templju ob vznožju 

Olimpa, je izračunal višino vrha na 2479 m. Natančna višina je 2473 m, 

izmerjena s sodobnimi orodji. Torej je odstopanje znašalo le 6 m. 

Poskus je zapisan in shranjen v Plutarhovih besedilih. 

Korak 5: Meritev višine šole 

Učitelj na kratko razloži, kako se izvede meritev višine stavbe. 

Z uporabo izdelanega sekstanta bo opazovalec Π meril na vrh K stavbe. 

Tako bomo določili kot φ, pod katerim je prikazan vrh stavbe.  

Če ciljamo na točko K iz točke Π in je kot θ (ki ga tvorita ribiška vrvica in 

les) na primer 60°, potem bo kot φ 30°, saj bo kot, ki ga tvorita ribiška 

vrvica in horizont biti pravi kot, to je 90°. 

 

 



 

 

Ponovimo meritev iz drugega Π΄ položaja. Izmerimo razdaljo ΠΠ΄. 

Določimo razdaljo ΠΠ΄ = 5m in kot φ΄= 40ο.  

 

Po zgornjih merah izdelamo model na kos papirja. Pripeljemo premico 

Aχ in na njej dobimo točko B tako, da je AB = 5cm. Nato oblikujemo kote 

in Γ je točka, kjer se sekata Αy in Βz.

 

 

Iz točke Γ povlečemo črto navpično in jo izmerimo z ravnilom. 

Ugotovimo, da je to 8,8 cm. Trikotniki v modelu so podobni ustreznim 

trikotnikom v resnici, zato bodo iz Thalesovega izreka njihove ustrezne 

stranice analogne. 
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To pomeni, da je razmerje med višino stavbe h in višino ΔΓ v modelu 

enako razmerju 

500
100

5

cm

cm



= = =
 . Torej je višina  

ΚΛ 880 cm = 8,8 m. Tej višini moramo prišteti višino opazovalca, da bi 

našli višino šole. Na primer, če je opazovalec visok 1,80 m, bo višina šole 

10,6 m. 

Zaključek 

V tej učni uri učenci spoznajo uporabo sekstanta in Talesovega izreka. 

Izvedo, kako so to uporabljali v stari Grčiji, in se naučijo izračunati višino 

stavbe. 

Ocenjevanje 

Aktivnost 1. Poišči informacije o Talesu in jih predstavi razredu. 

Aktivnost 2. Poišči podatke o Ksenagori in njegovem poskusu, kako je 

izmeril višino vrha gore.  

Aktivnost 3. Izmeri višino svoje šole ali visokega drevesa v svoji okolici.  

 


