
 

 

   
 

 

KAKO UPORABITI DODEKAEDER?  

Povezan praktični poskus 

 

Rimski dodekaeder 

Opis 

 

Predstavimo dodekaeder, njegovo 

zgodovino in nekatere njegove 

možne uporabe na različnih 

področjih skozi zgodovino. Učenci 

nato razvijejo digitalno obliko 

dodekaedra, ki bo natisnjen v 3D 

obliki. Dodekaeder učenci 

praktično uporabijo, prikažejo eno 

od možnih uporab ter delijo svoje 

rezultate na koncu razreda. 

Učni cilji 

 

1. Spoznati zgodovino in različne 

možne uporabe dodekaedra. 

2. Uporabiti ustvarjalno 

razmišljanje in sklepanje za 

razvijanje hipotez. 

3. Izboljšati sposobnosti učencev 

za oblikovanje 3D elementa z 

uporabo matematičnih izrazov, 

katerega se lahko natisne v 3D 

obliko. 

4. Praktično uporabiti dodekaeder. 



 

 

   
 

5. Izboljšati govorne sposobnosti z 

predstavitvijo rezultatov. 

Predstavitev je lahko v maternem 

ali tujem jeziku. 

Povezani šolski predmeti 

 

Zgodovina 

Jezik 

Geometrija 

Predpriprava za učitelja:  

 

Manjša raziskava o dodekaedru 

(navedene povezave + dodatna 

raziskava po želji). 

Dostop do 3D tiskalnikov. 

Znanje o 3D oblikovanju. 

Če ne morete dodekaedra natisniti 

pravočasno med aktivnostjo, si 

vnaprej priskrbite nekaj že 

natisnjenih za prikaz. 

Predpriprava za učenca 

 

Brez. 

Priporočljiva starost 

 

12-14 let 

Trajanje 

 

Skupno 3 ure in pol za naslednje 

korake: 

-1 ura: Predstavitev, 



 

 

   
 

- 1 ura 30 minut: Digitalno 3D 

oblikovanje, 

-1 ura: Praktična aktivnost. 

(3D tiskanje priporočamo med 

prvim in zadnjim korakom). 

Zahtevnost 

 

Srednje zahtevno 

Opis učne ure po korakih:  

 

Korak 1: 

Predstavitev predmetov: dodekaeder in rimski dodekaeder 

V geometriji je dodekaeder vsak polieder z dvanajstimi ravnimi 

ploskvami. Njegovo ime izhaja iz grščine: δώδεκα dōdeka "dvanajst" + 

ἕδρα hédra "osnova", "sedišče" ali "obraz"). 

Pravilni dodekaeder je sestavljen iz 12 pravilnih peterokotnih ploskev, 

od katerih se tri stikajo v vsakem oglišču. Ima 12 ploskev, 20 oglišč, 30 

robov in 160 diagonal (60 površinskih 100 prostorskih diagonal), kot je 

prikazano na spodnji sliki: 



 

 

   
 

 

Vir: Wikipedia, 2021 

Ko govorimo o rimskem dodekaedru, je to poseben predmet: votel 

kovinski predmet, ki je bil ulit v pravilno dodekaedrsko obliko z 

dvanajstimi ravnimi peterokotnimi ploskvami, pri čemer ima vsaka 

ploskev v sredini okroglo luknjo (te so različnih premerov) ter z luknjami, 

ki povezujejo votlo središče. Na vsakem stičišču ploskev ima klin, kot je 

prikazano na spodnji sliki. 

 

Vir: Wikipedia, 2021 

Predmeti so bili najdeni od Walesa do Madžarske in Španije ter do 

vzhodne Italije, največ pa v Nemčiji in Franciji ter v severnem delu 

imperija. 



 

 

   
 

2. Razlaga najdbe v arheologiji 

Ker ni pisnih dokazov o tem, za kaj so bili ti predmeti zasnovani, morajo 

arheologi in raziskovalci s sklepanjem ugotoviti, zakaj so ga uporabljali. 

To pomeni, da uporabljajo dodatne informacije za razvoj hipotez o tem, 

za kaj bi jih lahko uporabili. Te so običajno povezane z ozadjem najdb 

in/ali nekaterimi posebnimi podrobnostmi predmeta. Na primer, kje je 

bil predmet najden? Kaj se je tam še našlo? Kakšne so podnebne 

značilnosti območja? Ali obstaja kakšen popis dogodkov, ki so se 

dogajale v bližini (bitke itd.)? Ali gre za določeno lokacijo (pokopališče 

itd.)? 

 

Pomembno je, da učencem predstavimo pomen postavljanja ustreznih 

vprašanj za oblikovanje možnih hipotez. 

 

 3. Možne uporabe (teorije):  

Za uporabo dodekaedra je bilo predstavljenih veliko različnih razlag, kot 

so pripomoček za pletenje rokavic, geodetski pripomoček, škropilnica, 

svetilka, draguljarska šablona, merilo, obloga za žebljičke, igrača ali 

pripomoček za igro s skodelico in žogico, ročka za žezla, igralna kocka, 

svečnik, mojstrovina za poučevanje elementov, ki ponazarjajo 

pitagorejsko teorijo (Saint-Venant 1907; Saint-Michel, 1951; Déonna, 

1954; Nouwen, 1994). 

Obstajata torej dve radikalno različni vrsti teorij: tiste, ki jih lahko 

opišemo kot povsem uporabne, in tiste, ki vsebujejo simbolizem, kar 

lahko povežemo z rimskim pitagorejstvom (Déonna, 1954, str. 67) in 

mistiko števil (12 zodiakalnih znamenj: Thévenot, 1955). Slednji najdejo 



 

 

   
 

uporabnost predmeta v vedeževanju ali posvetovanju z usodo, saj naj bi 

ti dodekaedri simbolizirali vesolje ali nebo. Odkritje trdnega dodekaedra 

izdelanega iz svinca in prevlečenega s srebrom, z znakom zodiaka, 

vgraviranim na vsaki od njegovih strani (Cervi-Brunier, 1985), v Ženevi v 

Švici, je to teorijo ponovno obudila. 

 

Znano je tudi, da je bila v 16. stoletju v "Plaisant jeu du dodécaèdre de 

Fortune" ta vrsta predmeta uporabljena kot kocka za vedeževalne igre 

(Déonna, 1954, str. 89). 

 

4. Praktična vaja s predstavitvijo 

- Učenci naj se združijo v skupine po 4-5. 

- Vsaki skupini dajte enak predmet iz vsakodnevnega življenja (skodelica, 

flavta, krožnik…)  

- Vsaki skupini dajte list z izmišljenimi lastnostmi, kje in kdaj so predmet 

našli.  

- Učenci naj razvijejo teorijo, zakaj je bil predmet razvit v določenem 

okviru. Časa imajo 30 minut. 

- Učenci naj predstavijo svojo hipotezo pred razredom. Predstavitev 

vsake skupine naj traja največ 5 minut.  

 

Korak 2: 

3D tiskanje dodekaedra 

V tem koraku se bomo osredotočili na to, da učencem omogočimo 

uporabo osnovnih načel načrtovanja za izdelavo 3D modela dodekaedra 



 

 

   
 

z uporabo CAD (Tinkercad – brezplačen, na spletu, enostaven za 

uporabo) in programske opreme CAM (Cura za pripravo prenosa na 3D 

tiskalnik je brezplačen program, prenesite si jo iz spletne strani 

Ultimaker). Učencem bomo pomagali pri ustrezni uporabi proizvodnih 

orodij (3D tiskalnik) za izdelavo končnega predmeta. Nato lahko učenci 

digitalno risbo delijo s člani širše skupnosti, vključno z otroki, odraslimi 

in starejšimi. 

Učitelj naj uporabi ustrezen načrt za dodekaeder in izvede naslednje 

korake: 

1 - Najprej se seznanite s programsko opremo CAD. Priporočamo 

uporabo Tinkercad, ki je uporabniku prijazna. 

2 - Sledite napotkom, vgrajenim v programsko opremo, da se naučite 

zanimivih trikov. 

3 - Uvozite 3D model dodekaedra in naredite luknje različnih velikosti. 

Ustvarite še kroglice na ogliščih. 

4 - Ko je osnovni kos zasnovan, lahko dodate okraske, kot so tisti na 

muzejskih fotografijah. 

5 - Ko je vse končano, lahko definiramo parametre tiskalnika v 

programski opremi CAM. 

6 - Počakajte, da 3D tiskalnik natisne predmet. Ko je tiskanje končano, 

ga lahko uporabimo v praksi. 

Korak 3  

Praktična uporaba dodekaedra 

Sedaj, ko so se učenci naučili zgodovine, oblikovali in natisnili 

dodekaeder, ga v tem koraku še uporabijo. 



 

 

   
 

Učence znova razdelite v skupine po 4 ali 5 učencev. Zaželjeno je, da 

dobi vsaka skupina svoj dodekaeder; če imate samo enega, naj si ga 

med delom podajajo med skupinami. 

Učencem naročite, naj razmislijo o eni od možnih uporab dodekaedra iz 

prejšnjega koraka učne ure o zgodovini, ali pa jim naročite, da si izmislijo 

svojo razlago za to, za kar mislijo, da bi se dodekaeder lahko uporabljal. 

Vsaka skupina naj predstavi drugačno rabo predmeta. 

Učenci bodo imeli približno 30–40 minut časa, da pripravijo 5–10-

minutno predstavitev (odvisno od števila skupin) za celoten razred, ki 

ustno pojasnjuje in vizualno prikazuje, kako si je skupina zamislila 

uporabo dodekaedra. To od njih zahteva ne samo uporabo predmeta 

na praktičen način, ampak tudi učenje svojih sošolcev, kako ga uporabiti 

v izbranem primeru. Lahko podajo preprosto ustno predstavitev ali pa 

se odločijo, da bodo v predstavitev vključili druge predstavitvene 

pripomočke (kot je izdelava plakatov, PowerPoint predstavitev, risbe 

korakov za uporabo, interaktivna vadnica itn.). Povejte učencem, da 

morajo biti ustvarjalni in praktični pri razlagi korakov za svojo uporabo 

dodekaedra tako, da bo sošolec (iz druge skupine) lahko pozneje 

uspešno izvedel izbrano uporabo predmeta. 

Učenci se lahko posvetujejo z učiteljem glede organizacije korakov, 

posebnega potrebnega besedišča itn., vendar morajo biti odgovorni za 

pripravo oblike in vsebine predstavitve ter učenja načina uporabe. To je 

odlična priložnost za učenje in vajo novega besedišča in veščin ustnega 

predstavljanja, tako v tujem kot maternem jeziku. 



 

 

   
 

Ocenjevanje 

Aktivnost ne potrebuje posebnih ocenjevalnih aktivnosti, saj večinoma 

temelji na aktivni uporabi komunikacijskih veščin in tehničnih veščin za 

3D tiskanje. 

Vseeno je učiteljem na voljo možnost ocenjevanja skupinskih 

predstavitev v Koraku 3 glede na stopnjo pridobljenega zgodovinskega 

znanja ali predstavljenih komunikacijskih veščin. 
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