
 

GEOMETRIJSKO 

MESTO 

 

Povezan praktični poskus 
Gradnja srednjeveškega mesta 

Opis 
Odkrij in izdelaj geometrijsko 

mesto iz srednjega veka – bastido. 

Učni cilji 1: Zgodovina novih mest v 

Srednjem veku (arhitektura, 

zgodovina družbe). 

2: Uporabi točke v koordinatnem  

sistemu za prostorsko lokacijo. 

3: Zariši oblike. 



 

Povezani šolski predmeti 
Matematika (geometrija, 

koordinatni sistem), zgodovina. 

Predpriprava za učitelja:  
Učitelj naj pripravi svoj model 

geometrijskega mesta vnaprej, da 

ga lahko učencem pokaže kot 

primer, hkrati pa spozna ključne 

izzive gradnje. 

Predpriprava za učenca 
Učenec naj zna narisati enostaven 

koordinatni sistem. 

Priporočljiva starost 
11-15 let, odvisno od učnega 

načrta matematike. 

Trajanje 
2 uri. 

Zahtevnost 
Lahko. 

 



 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1: Odkrij »bastido«. 

Učitelj razloži, kaj je bastida in kakšen je njen tloris. Vse potrebne 

podatke najdete v navodili za praktični poskus.   

 

Bastida Monpazier, v Dordogne, Francija (vir: Wikipédia) 

 

Vir: Collège Despeyroux Beaumont de Lomagne 

Po ogledu zgodovine bastide v Evropi učitelj učencem razloži, da bodo 

izdelali model bastide, ki se nahaja v južni Franciji, natančneje v 



 
Beaumont de Lomagne. To je rojstno mesto in dom slavnega 

matematika Pierra de Fermata, katerega lahko učitelj na kratko 

predstavi. 

Učenci bodo najprej narisali zemljevid mesta, nato pa narisali in 

zgradili arhitekturne elemente, ki so značilni za bastido. 

Korak 2: Prostorska lokacija – uporaba koordinatnih točk 

Kot smo videli v uvodu, imajo bastide geometrijsko pravilno strukturo. 

Učenci bodo narisali zemljevid mesta s pomočjo koordinatnega 

sistema. 

 

 

 

 

 

Ortogonalni koordinatni sistem je sestavljen iz dveh pravokotnih osi. 

Smer osi nam omogoča, da nanj postavimo točke in jim določimo 

koordinate - prostorsko oznako v okviru koordinatnega sistema. 

Zapiši in preberi koordinate točke. 

Točka A je povezana z 2 relativnima številoma, ki sta njeni koordinati: 

     Prva številka je abscisa: označuje položaj na vodoravni/abscisni osi. 

     Druga številka je ordinata: označuje položaj na navpični/ordinatni 

osi. 

Koordinate točke so vedno zapisane v oklepaju in ločene s podpičjem. 



 
Kje se nahaja točka z določenimi koordinatami? 

Narišite dve pravokotni črti. 

- Črta, pravokotna na vodoravno os, ki poteka skozi absciso x. 

- Črta, pravokotna na navpično os, ki poteka skozi ordinato y. 

Točka presečišča teh dveh črt je položaj točke v danem koordinatnem 

sistemu. 

5 učencev sestavi svojo podlago s pomočjo materiala, ki je na voljo. 

Uporabite navodila za praktični poskus.  

Ostali učenci v razredu naj poiščejo dane točke s pomočjo koordinat 

ter jih povežejo z vrvjo. 

Step 3: Zarisovanje oblik 

V tem koraku učenci oblikujejo različne sestavne dele bastide (glej 

navodila za praktični poskus): 

- skupina hiš 

- arkade 

- samostan 

- župnišče 

- vrata 

- cerkev 

- tržnica 

Učitelj razdeli razred v skupine in vsaka skupina mora oblikovati 

različne elemente. Uporabiti bodo morali svoje geometrijske 

pripomočke, saj vsak element predstavlja določena geometrijska 

oblika: pravokotnik ali kvadrat. 



 
Učitelj mora biti pozoren, da učenci pravilno uporabljajo geometrijske 

pripomočke. 

Nato morajo elemente postaviti na določene koordinate. Lahko si 

pomagate s postavitvijo papirnatih kozarcev. 

Učitelj naj preveri, ali so elementi pravilno postavljeni. 

Treba je paziti, da se koordinate točke ujemajo s spodnjim levim 

kotom vsakega elementa. 

Dodatno: Z uporabo 3D-tiskalnika lahko oblikujemo elemente v 3D 

obliki: cerkev, dvorano, skupino hiš in jih postavimo neposredno na 

načrt - glej navodila za praktični poskus. 

  

Ocenjevanje 

Primerna vprašanja za učence: 

Kaj veš o bastidah? 

Kako določiti točko na koordinatnem sistemu? 

 


