
 
 
 

RISTANC ali TANC ŠOLA  
 
 
Ristanc ali Tanc šola je skupinska igra, manjših skupin; dva, tri, največ štirje igralci. Pri tej igri ni vodje 
skupin, pač pa so si vsi igralci enaki. 
 
POTREBŠČINE:  -  ploščat kamenček za vsakega igralca 

- kreda s katero narišemo ristanc 
 
KAKO IGRAMO IGRO? 
Ristanc se igramo tako, da na tla narišemo poligon in polja označimo s 
številkami, običajno od 1 do 10 (najprej dva enojna, en dvojni, en enojni, en 
dvojni in na vrhu še eno polje v obliki polkroga). Število polj poligona lahko 
poljubno izberemo.  
Po enojnih poljih skačemo z eno nogo (tancamo), pri dvojnih pa skočimo na 
obe nogi tako, da je vsaka noga v svojem polju.  Na koncu, kjer smo narisali 
polkrog, se moramo v zraku obrniti in po poljih odtancati nazaj. 
 
Igralci se razporedijo v vrsti red. Prvi v vrsti začne igro tako, da vrže kamenček v prvo polje. Nato po 
eni nogi preskače vsa polja (kjer je dvojno polje skoči na obe nogi, vsaka je v svojem polju). V 
polkrogu, ki je tudi prostor za počitek (dom ali nebesa), se v zraku obrne in odskače nazaj. Nazaj 
grede tudi pobere kamenček. Tako se igra nadaljuje dokler ne naredi napake – »fuča«.  
Pomembno je, da pri skakanju nikoli ne skočimo na črto poligona. 
 
KAKO NAREDIŠ NAPAKO – "FUČ":  

 s kamenčkom: če kamenček zleti na črto polja, izven polja ali na napačno polje 
 z nogo: če stopiš na črto polja, izven polja ali če na enojnem polju stopiš na tla še z drugo 

nogo  
  
Ko narediš napako "fuč", kamenček pustiš na polju, ki si ga uspešno osvojil. 
Nato je na vrsti naslednji igralec.  
Zmaga igralec, ki prvi pride do zadnje številke. 
 
TEŽJA IGRA: 

 lahko določimo, da je kamenček potrebno nositi na dveh prstih (če pade na tla, si fuč) 
 lahko določimo, da moramo polja s kamenčki drugih igralcev preskočiti 
 lahko pa seveda določimo svoja dodatna pravila, le da se vsi strinjajo z njimi 

  
LAŽJA IGRA: 

 lahko je manj polj (prvi ristanc na spodnji sliki) 
 lahko so vsa polja dvojna (drugi ristanc na spodnji sliki)  
 lahko pa kar po vseh skačemo z obema nogama 

 
 

 
 



 
Primeri ristanca 

 


