
 
 

IZDELAJ SVOJO NEOLITSKO HIŠO 

 

Povezan praktični poskus 
Neolitske hiše iz Choirokoitie 

Opis 
Učenci spoznajo zgodovino neolitskih hiš in naselbin na 

Cipru. Uporabljajo matematična znanja o površini in 

prostornini teles za izračun obsega in velikosti hiše. 

Učni cilji 
Učenci se seznanijo z/s: 

● Zgodovino neolitskih hiš / Neolitskimi hišami na Cipru, 

● Formulo za obseg, ploščino kroga in matematičnim 

simbolom π, 

● Formulo za prostornino valja. 

Povezani šolski predmeti 
Matematika, zgodovina. 

Predpriprava za učitelja:  Učitelji naj vnaprej seznanijo učence s pojmi polmer, 

premer in teža pred učenjem o ploščini in prostornini. 

Poiščejo naj fotografije ali videoposnetke neolitskih hiš za 

prikaz učencem. 

Predpriprava za učenca 
Učenec naj pozna polmer in premer kroga.  

Priporočljiva starost 
12-14 let. 

Trajanje 
45 minut. 

Zahtevnost 
Lahko do srednje zahtevno. 

 



 
 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1: 

Kako so bile zgrajene neolitske hiše in katere so najbolj znane na Cipru? 

 

 

 

 

 

Slika 1: Neolitske hiše iz Choirokoitie, Ciper 

Vir: Visit Cyprus  

https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-monuments/757-

choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement 

Naselbina Choirokitia velja za eno izmed najbolje predstavljenih mest neolitika na otoku 

Ciper. Hiše so bile v osnovi zgrajene iz kamna, zgornji deli pa iz opeke in blata. Strehe so 

bile iz vej in slamic, prekrite z blatom. V središču hiše je bilo »ognjišče, nekakšna rešetka in 

odprtina, ki je omogočala dimu, da je izhajal iz hiše. 

Večina neolitskih hiš je imela podest, ki je bil verjetno uporabljen kot shramba. Še več, zdi 

se, da so bile hiše zgrajene tako, da so bile zaščitene pred poplavami, saj so imele povišane 

pragove. 

Kaj vemo o obliki hiš? 

Hiše so okrogle, z zunanjim premerom med 2,30 in 9,20 metra ter notranjim med 1,40 in 

4,80 metra. Njihova višina je bila približno 3 metre, njihova debelina pa približno 2,5 metra. 

 

https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-monuments/757-choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement
https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-monuments/757-choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement


 
 

Korak 2: Premer, polmer in obseg kroga 

Učitelj prosi učence, da določijo obliko baze Choirokoitia. Krog je zaprta krivulja, ki jo tvori 

množica točk na ravnini, ki so enako oddaljene od njenega središča. Nato učenci izračunajo 

njegov obseg z uporabo formule: 

𝐿 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅 

Kjer je R polmer kroga.  

Na tej točki morajo učitelji najprej podati ustrezen načrt 3D oblike in ga razdeliti učencem. 

Učenci lahko tudi sami ustvarijo model v programu Tinkercad. V obeh primerih je koristno 

vnaprej natisniti 3D modela hiše za prikaz. 

{Priporočamo, da najprej pokažete in natisnete eno izmed hiš s 3D tiskalnikom, preden 

začnete z izračuni} 

 

Primer 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Hiša iz Choirokoitie z premerom 8 metrov. 

Predpostavimo, da je njen premer 8m. Določi njen obseg. 

 Vrednost π naj bo 3,14. 

Slika 2 prikazuje krog s premerom 8 metrov. 



 
 

Iz premera lahko izračunamo polmer: R = 8 / 2 = 4m. 

Za izračun obsega uporabimo naslednjo formulo: 

𝐿 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅 => 

 

𝐿 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 4 = 2 ∗ 3.14 ∗ 4 = 25.12  

Število 25,12 nam nekaj pove le, če mu dodamo enote. Če smo izračunali polmer v metrih, 

bo tudi obseg izračunan v metrih. Torej:  

𝐿 = 25.12 𝑚  

Korak 2: Ploščina kroga 

Zdaj pa izračunajmo ploščino kroga. 

Ploščina kroga je območje, ki ga oklepa krog. Ploščina kroga je enaka pi (π), pomnoženemu 

z njegovim polmerom na kvadrat. 

𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑅2 

Kjer je R polmer kroga. 

Primer: 

Vrednosti polmera bomo pridobili iz Slike 2: 

𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑅2 => 

 

𝐴 = 3.14 ∗ (4)2 = 3.14 ∗ 16 = 50.24  

 

Bodite pozorni. Enote za ploščino so kvadrati! 

Ker je polmer v metrih, bo ploščina izračunana v 𝑚2. Torej: 

 

𝐴 = 50.24 𝑚2 

 



 
 

Korak 3: Prostornina valja 

Valj je telo z dvema skladnima krogoma, ki ju povezuje ukrivljena površina. 

Prostornina valja je površina osnove, pomnožena z njegovo višino. 
𝑉 = 𝐵 ∗ ℎ 

Kjer je: 

● B je ploščina kroga na bazi 

● h je višina 

      Ker je baza krog, lahko formulo zapišemo tako:  

𝑉 = 𝜋 ∗ 𝑅2 ∗ ℎ 

Kjer je: 

● R je polmer kroga 

● h je višina valja 

 

Primer 

Predpostavimo, da je naša neolitska hiša poplavljena zaradi močnega dežja in je voda 

napolnila hišo, kot je prikazano na sliki 3. Izračunajte prostornino vode. Višina hiše je 3 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Voda napolni hišo (valj) z višino 3 – 1,5 = 1,5 m in polmerom 4 m. 

Velja:  

𝑉𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = 𝐵 ∗ ℎ𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 => 

 

𝑉𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = 𝜋 ∗ 𝑅2 ∗ ℎ𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 => 
𝑉𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = 𝜋 ∗ (4)2 ∗ 1.5 = 𝜋 ∗ 16 ∗ 1.5 = 75.36  

 

Bodite pozorni na enote! Enote za prostornino so kubične enote. 

Če je polmer podan v metrih, bo enota za prostornino S 𝑚3. Torej: 

 

𝑉𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = 75.36 𝑚3 

 

Ocenjevanje 
Primerna vprašanja: 

Vprašanje 1:  

Kaj veste o velikosti in materialih, uporabljenih v neolitskih 

hišah? 

Vprašanje 2:  

 

 

 

 

 

 



 
 

i. Poišči obseg notranjega kroga neolitske hiše. 

Rešitev: 

Polmer notranjega kroga (predstavljen kot r) je: 

𝑟 =  2 𝑚 

Z uporabo formule:  

𝐿 =  2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 = 2 ∗ 3.14 ∗ 2 = 12.56 𝑚  

ii. Izračunaj površino zunanjega kroga. 

Rešitev: 

Polmer zunanjega kroga (zapisan kot R) je: 

𝑅 =  2.4 𝑚 

Z uporabo formule je  

𝐴 =  𝜋 ∗ 𝑅2 = 3.14 ∗ (2.4)2 = 18.0864 𝑚2  

iii. Poiščite površino obroča med obema krogoma 

(območje znotraj rdečih črt). 

Rešitev: 

Da bi našli ploščino obroča, moramo površino 

notranjega kroga odšteti od površine zunanjega 

kroga. 

Uporaba formule za območje za notranji krog 

(polmer r) in zunanji krog (polmer R): 

 

  

 

Torej, 

površina obroča je:  



 
 

 

iv. Izračunaj prostornino neolitske hiše.                 

 

Viri: 

1. Community Council of Khirokitia, Available Online:  

http://khirokitia.org/en/neolithic-settlement/ 

2. Online Math Learning, Volume of Cylinders, Available Online: 

https://www.onlinemathlearning.com/volume-of-a-cylinder.html 

3. Visit Cyprus, Choirokoitia Archaeological Site (Neolithic Settlement), Available 

Online: 

https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-

monuments/757-choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement 

 

http://khirokitia.org/en/neolithic-settlement/
https://www.onlinemathlearning.com/volume-of-a-cylinder.html
https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-monuments/757-choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement
https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-monuments/757-choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement

