
LETALSKA ŠOLA
IGRALNICA

Izdelaj igro in se preizkusi v vlogi pilota.

Pokazal ti bom, kako si lahko sam izdelaš odlično igro zase in za prijatelje. 
Z igro letalska šola se boš izuril tako v izdelovanju najboljših papirnatih 
letal, kot tudi v natančnem merjenju v tarčo. Igra je tako zabavna, da si jo 
izdelaj čim prej!

NAVODILA ZA IZDELAVO IGRE LETALSKA ŠOLA

Potrebuješ: 
• barvne liste papirja (velikosti A4 format), 
• en večji list papirja (velikosti A1 format), 
• škarje, 
• šestilo in 
• pisalo.



Iz barvnega lista izdelaj letalo. List prepogni na pol po daljši stranici in ga 
nazaj razgrni.

Namig: Če nimaš velikega papirja, lahko skupaj zlepiš 4 risalne liste ali 8 
navadnih (A4) listov papirja.

Na velik list s šestilom nariši približno 9 krogov različnih velikosti, vendar 
naj krogi ne bodo premajhni. Kroge izreži in jih oštevilči z večkratniki 
števila deset, torej 10, 20, 30 ... Največje luknje naj imajo najnižje število, 
saj je večje luknje lažje zadeti in so zato vredne manj točk. Če so kakšni 
krogi enake velikosti, jih označi z isto številko.



Zavihaj vogal in ga prepogni tako, da se bo rob zavihanega dela prekrival s 
»črto«, ki je vidna od prejšnjega prepogibanja.



Enako ponovi tudi z nasprotnim vogalom.

Primi za nov vogal, ki je nastal s prepogibanjem in ga zapogni, tako da bo 
rob papirja zopet zapognjen do »črte« na sredini.



Enako ponovi z drugo polovico.

Letalo zopet prepogni na pol, kot že na začetku.



Približno 7 cm od špice položi prst in zgornji del prepogni, da nastane 
krilo. Enako ponovi na drugi strani





Letalo je narejeno. Naj se tekmovanje začne! List z luknjami nalepi na 
steno in kakšnih pet korakov stran od tarče naredi črto (z vrvico ali 
lepilnim trakom). Skupaj določite, koliko krogov oz. rund bo trajala igra in 
si na list papirja narišite tabelo z imeni, kamor boste vpisovali točke, ki jih 
boste z letali zadeli. Vsak od igralcev se postavi na črto in poskuša zadeto 
krog z največ točkami. Zmaga seveda tisti, ki jih nabere največ. To bo 
zabavno!



ZDRAVKOVA FINTA 

Na letalo nariši svoj prepoznavni znak ali si izmisli ime za svoje letalo 
in ga napiši nanj. Letalo lahko še porišeš ali pobarvaš z barvicami. Nanj 
lahko nalepiš tudi kakšno nalepko. Pazi le, da bodo imele nalepke na vsaki 
strani letala približno enako težo in da z risanjem po njem ne boš preveč 
zmečkal kril. Sicer pa je to odličen način, da označiš svoje letalo, mu daš 
kanček osebnega pridiha in tako iz njega narediš legendo!
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