
TIT 7. Razred  

Veliko učencev je verjetno pustilo učbenike in gradiva v šoli. Nič zato, saj si lahko ustvarite spletni profil, 

ki vam bo omogočil, dostop do knjige-učbenika in delovnega zvezka. To lahko storite na spletni strani: 

https://www.irokus.si/ 

Tukaj so pa podrobna in enostavna navodila, kako to narediti.  

https://www.devetletka.net/resources/files/Novicke19/Navodilo_za_registracijo_V16.pdf 

Poizkusite to narediti sam. Kakor tudi v šoli poudarjam velikokrat, se največ naučite, če nekaj naredite 

sami. Šele če vam bo res delalo težave, prosite za pomoč starše. Tudi to spada pod tehniko in 

tehnologijo, saj je računalniška pismenost zelo pomembna, kakor lahko tudi vidite zdaj, saj se učimo na 

daljavo. Če ne uspe, poizkusimo še enkrat, pokvariti ne morete ničesar! 

Vadi pravokotno projekcijo. Natisni si naloge. Če nimaš tiskalnika si jih preriši (1. In 2. Nalogo, saj pri 

tretji lahko samo zapišeš pravilen odgovor) 

1. naloga 

Luka je risal kladivo v pravokotni projekciji. Kladivo mu je uspelo narisati le v eni projekciji. 
 
 

 

Kako imenujemo zgoraj narisano projekcijo? 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 
A Naris. 

 

B Tloris. 
 

C Zgornji ris. 
 

D Stranski ris. 
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2. naloga 

a) Skiciraj manjkajočo projekcijo. 
 

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

b) Kako se imenuje projekcija na risbi zgoraj, ki si jo skiciral? 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 
A Tloris. 

 

B Naris. 
 

C Stranski ris. 
 

D Bočni ris. 
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3. naloga 

Narisan je predmet v izometrični projekciji. 
 
 

 

Spodaj so narisane štiri projekcije predmeta. 
 

 
 

 

Projekcija 1 Projekcija 2 Projekcija 3 Projekcija 4 

 

Katera projekcija je tloris tega predmeta? 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 
A Projekcija 1. 

 

B Projekcija 2. 
 

C Projekcija 3. 
 

D Projekcija 4. 

Reši nalogi na strani 19 in 20 v delovnem zvezku. Delovni zvezek odpreš na povezavi  

https://www.irokus.si/. Rešuješ lahko v zvezek ali na prazen list. Nariši si »križ«, 4 polja (naris, tloris 

in stranski ris – četrto polje je prazno). 

Risanje pravokotne projekcije je podobno kakor vožnja s kolesom. Potrebno je kar nekaj vaje, da to 

osvojiš. Kadar pa osvojiš, veš za vedno. Lahko bi dal še vaj, ampak da se ne ustrašite bo to dovolj (za 

zdaj ).  

https://www.irokus.si/

