
 

IZDELAJMO PADALO 
 

Povezan praktični poskus 
Padalo 

Opis 
Sestavi različna padala in jih 

preizkusi, vključno z Da Vincijevim 

modelom. 

Učni cilji 1: Kdo je Leonardo Da Vinci?  

2: Sestavi padalo s pomočjo 

geometrije (nariši načrt predmeta)  

3: Preizkus – katero padalo 

najboljše leti? 

Povezani šolski predmeti 
Geometrija, znanost in zgodovina 

znanosti, znanstveni pristop, 

meritve. 

Predpriprava za učitelja:  
Pripravi material (glej navodila za 

praktični poskus). 

Predpriprava za učenca 
Učenec zna uporabljati 

matematične pripomočke za 

merjenje. 

Priporočljiva starost 
Od 12 let dalje. 

Trajanje 
1 ura 30 minut. 

Zahtevnost 
Srednje zahtevno. 

 



 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1: Kdo je Leonardo Da Vinci? 

Učitelj predstavi osebo učencem. 

Ali poznate Leonarda Da Vincija? 

       

Slika: WikiArt 

Leonardo da Vinci se je rodil leta 1452 v Vinciju v Italiji in umrl leta 

1519 v Ambroiseu v Franciji. Bil je slikar, izumitelj, inženir, znanstvenik, 

humanist in filozof. Med letoma 1485 in 1502 si je Leonardo da Vinci 

zamislil prvo padalo, imenovano piramidasto padalo. 

Učitelj pokaže risbo Leonarda Da Vincija učencem. 

Več podatkov o njegovem značaju, življenju, izumih in risbah lahko 

učenci poiščejo doma. 

Dejstvo, da Leonardo nikoli ni naredil prototipa iz svojih risb, prispeva 

k privlačnosti izkušnje, saj se otroci vprašajo: "Toda zakaj oblikovati 

stroje, ki niso izdelani? In zakaj niso izdelani?" 



 
Z učenci spregovorimo o času, v katerem je živel Leonardo. To je 

pomembno za razumevanje stopnje takratnega znanja in za 

razumevanje, kako napredne za tisti čas so bile njegove risbe in 

študije. 

Pomembno je poudariti, da tudi danes ne izdelamo vseh strojev, 

katere si inženirji zamislijo in izrišejo. 

Z izdelovanjem padala pričnemo z Leonardovim besedilom, ki ga 

preberejo učenci: "Vsakdo, ki ima šotor iz tesno tkanega platna, širok 

dvanajst in visok dvanajst rok, se lahko varno vrže s katere koli višine." 

Poraja se vprašanje – Koliko meri ena roka? 

Korak 2: Sestavi padalo z uporabo geometrije  

Učitelj učencem predstavi navodila. 

Navodilo 1: Nariši vzorec padala, ali pa uporabi že podane vzorce. Glej 

navodila za praktični poskus. 

Navodilo 2:  Sestavi krilo padala iz izbranega materiala v velikosti 

narisanega vzorca. Glej navodila za praktični poskus. 

Faza izbiranja materiala je pomembna, saj z njo lahko motiviramo 

učence. 

Navodilo 3: Izdelaj padalo brez dimnika ter padalo z dimnikom. 

Dimnik predstavlja luknja na sredini krila padala. Glej navodila za 

praktični poskus. 

Korak 3: Preizkusi, katero padalo najbolje leti? 

Izvedi preizkusni let pred pravim skokom s padalom. 



 
Priporočljivo je, da "skok" najprej preizkusite v razredu in padalo 

spustite z zmanjšane višine, s stola ali mize. 

Po prvih preizkusih se odločimo za višino "pravega skoka". Padalo 

lahko spustimo iz različnih nadstropij šole. Če želimo izmeriti višino 

skoka iz različnih nadstropij, si lahko pomagamo z napeto vrvjo, ki visi 

z najvišjega nadstropja šole. Tako izmerimo različne višine. 

Otroci naj opišejo vsak let padala in svoje figurice - pri čemer 

zabeležijo prednosti in slabosti. 

Nato pri pouku učenci in učitelj preučijo zabeležene lete in ugotavljajo, 

katera padala se bolje obnesejo: z ali brez dimnika. 

Zaključek 

Glede na tvoje zapiske, katero padalo se bolje obnese? Zakaj? 

> Padalo brez dimnika je manj stabilno kot padalo z dimnikom, zato, 

ker potuje masa zraka skozi dimnik in povzroči boljšo stabilnost, da se 

padalo ne obrača. 

Ocenjevanje 

Primerna vprašanja za učence: 

 

Kaj veš o Leonardu Da Vinciju? 

Katero padalo se bolje obnese pri letenju, z dimnikom ali brez? 

Razloži.  

 


