
Naravna števila 1, 2, 3, 4, 5, … so nastala že davno, predvsem zaradi praktične 

potrebe in uporabe, kot je na primer štetje oz. naštevanje predmetov.  

Nekatera verstva številom pripisujejo nadnaravni, včasih božanski in tudi 

mistični izvor in pomen. S tem se tu ne bomo ukvarjali. Po hinduizmu je 

števila podaril človeku glavni bog Brahma. Po kitajskem daoizmu pa je števila 

ljudem darovalo nebo. Napisalo naj bi jih na hrbet zmaja ali na oklep želve.  
 

Nekaj zanimivih lastnosti števil 3, 5, 7 in 9 
 

Samo za pokušino, več zanimivosti lahko odkrijete še sami. 
 
• Število 3 so v preteklosti imeli za popolno število, ker je to edino naravno 
število, ki je enako vsoti njemu predhodnih naravnih števil: 3 = 2 + 1. 

Je tudi pravljično število (oče je imel tri sinove). Simbolizira trdnost 
(mati, oče, otrok). Pomeni tudi preteklost, sedanjost in prihodnost. »Vse dobre 
stvari so tri.«  
 
• Število 5 so imenovali krogovo število. Je nekak simbol cikličnega potekanja 
časa (tudi gibanja). Pitagorejci so imeli pravilno peterokrako zvezdo, tj. 
pentagram, za razpoznavni znak njihovega združenja in hkrati za simbol zdravja. 
Je pa tudi 5 krogov na olimpijski zastavi, kar nima nobene zveze s pentagramom 
in pojasnjujemo s številom celin (kar je realno, nič pravljičnega).  

Število 5 je vsota prvega sodega in prvega lihega števila, če vzamemo 
število 1 za enoto. Torej: 5 = 2 + 3. Število 5 dobimo tudi kot vsoto kvadratov 
njemu ne sodih predhodnih števil: 5 = 32 + 12 (kar ni nič božanskega, ampak 
predvsem uporabnega za risanje kvadratnega korena 5). 

Stari Egipčani so zapazili, da je kvadrat števila 5 enak vsoti kvadratov 
njemu predhodnih števil: 52 = 32 + 42. To značilnost so imeli za božansko 
lastnost števila 5. (Opomba: Tu smo naleteli na Pitagorov izrek, ki so ga poznali 
že stari Egipčani. Grki so se učili v starem Egiptu, izrek od tam prinesli v 
domovino in ga na široko popularizirali v Sredozemlju.).  

 

 
Pentagram 



• Število 7 si je že davno pridobilo ime kot božansko število, saj je ustrezalo 
številu takrat znanih premičnic, imenovanih po bogovih. To so: Sonce, Luna, 
Merkur, Venera, Mars, Jupiter in Saturn. Vsakemu teh premičnic so posvetili en 
dan v sedem dnevnemu tednu. Število 7 je pri številnih narodih povezano tudi s 
praznoverjem. 

V Stari Grčiji so posebno častili 7 modrecev, med njimi sta bila 
matematik Tales in zakonodajalec Solon. Po grški legendi naj bi delta Nila imela 
7 rokavov (v resnici jih ima več), po pripovedih naj bi bil Rim zgrajen na 
sedmih gričih. Sedem je tudi pravljično število. Znana je pravljica o Sneguljčici 
in sedmero palčkih. Pogosto rečemo, da je srečnež v »sedmih nebesih«.  

 

 
 

Delta reke Nil ima več kot 7 rokavov. Pogledati je treba še 
natančnejše karte te delte in prešteti rokave. 

 
• Število 9 so imeli za število najvišje modrosti, za simbol človeškega znanja in 
izobrazbe, za sveto število.  

Če število 9 pomnožimo s poljubnim številom od 1 do 10, dobimo število, 
katerega vsota števk (cifer) je deljiva z devet (velja tudi splošno za poljubno 
naravno število). Zaradi te lastnosti so pitagorejci število 9 imeli tudi za simbol 
stalnosti.  

Svetost števila 9 pa najbrž prihaja iz časov, ko so iz ugotovljenega 
zvezdnega časa 27 dni, v katerem Luna obkroži Zemljo, to je iz trajanja 
zvezdnega meseca, ki so ga razdelili na tri enake dele, dobili devet dnevni teden. 

Število 9 pogosto nastopa v pravljicah (za devetimi gorami, za devetimi 
vodami), v legendah ali mitih (Lernejska Hidra v grški mitologiji naj bi imela 9 
glav). Grških mitoloških muz (boginj), pokroviteljic znanosti in umetnosti, je 
bilo 9, med njimi Uranija – muza astronomije in Klio – muza zgodovine. 
Herodotova zgodovina je bila sestavljena iz devetih knjig.  

Dosti več zanimivosti o teh in tudi drugih naravnih številih odkrijete na 
spletu. Tu smo dali le idejo, kako in kaj lahko raziskujete.    



 
 

Lernejsko Hidro, zelo zanimivo, večinoma res rišejo z devetimi 
kačastimi glavami. V pravljici pa jih ima lahko toliko, kolikor si jih 

izmislimo. Tudi deset ali sto. Vse slike so s spleta. 
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