
 

ŠTIRI SILE, KI DELUJEJO NA LETEČE TELO 

Povezan praktični poskus Leteča naprava 

Opis Ugotovi, kako helikopterji letijo, in opiši sile, 

ki delujejo na leteče telo.  

Učni cilji Učenci bodo znali: 

● Opisati učinek gravitacije, ki deluje 

med Zemljo in predmeti na njej, ter 

zakaj predmet pade na Zemljo,  

● Opisati sile, ki učinkujejo na letenje, 

● Uporabiti formulo za težo (W). 

Povezani šolski predmeti Fizika, inženirstvo. 

Predpriprava za učitelja:  Učenci naj bodo seznanjeni s pomenom sil 

in Newtonovim 2. zakonom gibanja. 

Predpriprava za učenca Brez. 

Priporočljiva starost 12 – 15 let (odvisno od fizikalnega učnega 

načrta v šoli). 

 

Trajanje 1-2 uri. 

Zahtevnost Srednje zahtevno. 

 



 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1: Kako letijo helikopterji? 

Helikopter je vrsta letala, ki ustvarja vzgon (silo zraka, usmerjeno navzgor) z vodoravno 

vrtečimi se kraki rotorja. Te včasih imenujemo preprosto rotorji ali lopatice. Rotorji se 

vrtijo v smeri urinega kazalca, da ustvarijo vzgon. 

Korak 2: Koliko sil deluje na helikopter med letom? 

Helikopterji (in letala) letijo, ker lahko ustvarijo silo, imenovano vzgon, ki običajno 

premakne helikopter navzgor. Gibanje helikopterja naprej ustvarja vzgon skozi zrak. To 

gibanje nastane zaradi sile potiska iz enega ali več motorjev. 

Na spodnji sliki je preprost prikaz štirih sil, ki delujejo na helikopter. Potisk, dvig, upor in 

teža. Upor je sila, ki jo povzroči upor zraka proti gibanju helikopterja naprej in je 

usmerjena nazaj. Hitro zamahnite z roko od ene do druge in začutili boste upor na roki. 

Potisk deluje nasprotno in je sila, usmerjena naprej. Vzgon je sila, usmerjena navzgor, 

sila teže pa je usmerjena navzdol in zaradi gravitacije Zemlje vleče helikopter k tlom. 

Učinek te sile boste občutili, če skočite s tal v zrak. Vaša teža vas bo ponesla nazaj na 

tla. 

 

 

        Sile, ki delujejo na helikopter med letenjem 

Vir: faasafety.gov 



 

Korak 3:  Razloži letenje telesa s primerjavo sil, ki delujejo nanj (teža, potisk)  

⮚ Ko je potisk, ki ga ustvarijo motorji, večji od sile upora, se letalo premakne 

naprej. 

⮚ Po drugem Newtonovem zakonu velja: 

 

 

 

 

⮚ Ko je gibanje naprej dovolj veliko, da proizvede silo dviga, ki je večja od teže, se 

helikopter premakne navzgor.  

⮚ Po drugem Newtonovem zakonu velja:  

 

 

 

 

 

 

Korak 4: Kako lahko helikopter leti brez kril?  

Za razliko od letal, helikopterji nimajo zelo dolgih kril za nadzor letala med letom. Rotor 

je povezan z motorjem, ki zagotavlja potisk. Ko se vrti, krila rotorja v značilni obliki krila 

silijo zrak čez vrh, da ta pospeši in zmanjša pritisk, medtem ko zrak pod njim ohranja 

svoj višji pritisk. Visokotlačni zrak potisne navzgor lopatice in dvigne helikopter v zrak. 

Potisk - Upor 

če 

Potisk > Upor 

→Letalo se premakne naprej 

Dvig - Teža 

če 

Potisk > Upor 

→Letalo se premakne navzgor 



 

Nekateri helikopterji imajo debelejša krila, ki pomagajo stabilizirati smer in zračni tok, 

vendar se večina čarovnije zgodi v lopaticah rotorja helikopterja na vrhu helikopterja. 

 

Lopatice rotorja imajo posebno obliko in usmerjenost, ki potiska gostejši zrak pod 

seboj, da ustvari vzgon, podobno kot krila letala. Hitreje, kot se te lopatice vrtijo in 

ustvarjajo vzgon, višje se lahko helikopter povzpne v zrak. 

Ocenjevanje Naloga 1: 

Vprašanje 1: Sila, ki poganja leteči stroj v 

smeri gibanja je: 

● Sila teže 

● Vzgon 

● Potisk 

● Upor 

Vprašanje 2: Katera sila deluje nasprotno 

od vzgona? 

● Sila teže 

● Vzgon 

● Potisk 

● Upor 

Vprašanje 3: Katera sila deluje nasprotno 

od smeri gibanja? 

● Sila teže 

● Vzgon 



 

● Potisk 

● Upor 

Vprašanje 4: Sila, ki deluje na leteči stroj, da 

se ta dvigne, je: 

● Sila teže 

● Potisk 

● Vzgon 

● Upor 

Vprašanje 5: Kateri del helikopterja je 

odgovoren za njegov dvig? 

● Motor 

● Kolesa 

● Rotor  

Vprašanje 6: Da se bo balon dvignil, mora 

biti kombinacija teže balona ter vpihanega 

zraka ______________________ kot teža zraka, 

ki je iztisnjen iz balona. 

● enaka 

● manjša 

● večja 

 

 



 

Naloga 2: 

Učitelj naroči učencem, naj sestavijo letalo 

po načrtu, nato pa pokažejo in predstavijo 

svoje modele. Učitelj naj vodi razpravo z 

učenci o fizikalnih zakonih, ki so se jih 

pravkar naučili. 

Naloga 3: 

Učenci naj predstavijo prvi helikopter in 

prvo letalo, ter poudarijo njune glavne 

razlike. 
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