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POVZETEK

Tehnična dokumentacija je učna vsebina, ki se obravnava od 6. – 8. razreda pri pouku
Tehnike in tehnologije. V diplomskem delu so predstavljeni pojmi in pravila tehnične
dokumentacije in pregled vsebine tehnične dokumentacije v učnem načrtu. Učbeniki in
delavni zvezki za predmet Tehnika in tehnologija so bili pregledani na podlagi pokritosti
vsebin učnih ciljev v učnem načrtu in glede na upoštevanje pravil tehničnega risanja. Na
podlagi rezultatov ugotavljamo, da le nekateri učbeniki pokrivajo vse učne cilje in da tehnične
risbe v učbenikih in delavnih zvezkih vsebujejo pomanjkljivosti. S pomočjo deskriptivno –
empirične raziskave je raziskano v kolikšni meri učitelji in študentje uporabljajo učbenike in
delavne zvezke pri pouku Tehnike in tehnologije. Raziskava je tudi pokazala, da učitelji in
študentje prav tako delajo nekatere pomanjkljivosti, ki jih zasledimo v učbenikih in delavnih
zvezkih. Ugotovimo tudi, da se pri tehničnem risanju najpogosteje uporabljajo predmeti
enostavnih oblik. V smislu izboljšanje razumevanja pravil tehnične dokumentacije delo
podaja nazorne in problemsko-ciljne primere tehnične dokumentacije za ciljno skupino
učitelja tehnike.

KLJUČNE BESEDE:

Tehnika in tehnologija, tehnična dokumentacija, tehnično risanje, kotiranje, pravokotna
projekcija, izometrična projekcija, delavniška risba, montažna risba, sestavna risba
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Overview and analysis of content of technical
drawing in textbooks and working books in courses
of Design and Technology
SUMMARY

Technical drawing is a subject in primary schools from sixth to eight grades. In my diploma I
presented some key words and rules of technical drawing. I also overviewed the content used
in current study plan.

Overview of textbooks and working books is based on how they are used in study plans and
how they apply the rules of technical drawing. Analysis of the results showed that only few
textbooks and working books are covering all study plans and that few drawings in textbooks
and working books are drawn according to rules of technical drawing.

By using a descriptive-empirical research we found out how much students and teachers are
using textbooks and working books in course of technical drawing. The research has also
shown that teachers and students are repeating the same mistakes, which can be found in class
books. In courses of technical drawing, simple objects are used for explanation.

In order for better understanding the rules of technical drawing my diploma gives exact and
problem solving cases of technical drawing for teachers of study course technical drawing.

KEY WORDS: design and technology, technical documentation, technical drawing,
dimensioning, orthographic projection, isometric projection, shop drawing, assembly
drawing, arrangement drawing.
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1 UVOD

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA
Pomemben del učne vsebine pri pouku Tehnike in tehnologije (TIT) je tehnična
dokumentacija (TD). Za kvalitetno poučevanje TD morajo biti učitelji dobro seznanjeni
s teoretično vsebino, znanje obnavljati in nadgrajevati ter obenem uporabljati čim bolj
zanimive primere. V pomoč so jim na tržišču različni učbeniki (U) in delavni zvezki
(DZ).

Pri TIT se učenci prvič seznanijo z risbami, ki vsebujejo točno določene standarde in
pravila. Tako prihaja pri razlagah tudi do poenostavitev, ki ne upoštevajo točno vseh
pravil tehničnega risanja. Zato se postavlja vprašanje ali se zaradi poenostavitev
opuščajo pravila tehničnega risanja v U in DZ ter posledično tudi pri študentih in
učiteljih.

Leta 1992 so izšli prvi slovenski standardi (SIST) [35], ki so zamenjali obstoječe
jugoslovanske standarde (JUS). Slovenska standardizacija je tako uvedla pri tehničnem
risanju tudi nekaj novih standardov. Posledično nas zanima v kakšni meri učitelji
tehnike sledijo razvoju TD.

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE NALOGE
Namen diplomskega dela je ugotoviti v kakšni meri se upošteva pravila TD pri
poučevanju TIT v osnovni šoli. Glede na ugotovitve podati smiselne predloge in
primere za izboljšanje stopnje razumevanja in upoštevanja pravil TD.

Cilji (C) diplomskega dela so:
C1: Opisati pojme in pravila TD.
C2: Skladno z zadanimi cilji TD iz učnega načrta za TIT (6.-8.- razred) ugotoviti
njihovo pokritost kot tudi strokovno skladnost v učbenikih in delavnih zvezkih.
C3: Ugotoviti stopnjo uporabe učbenikov in delavnih zvezkov pri poučevanju TIT
med učitelji tehnike (sedanjimi in bodočimi).
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C4: Ugotoviti stopnjo upoštevanja pravil TD pri poučevanju TIT v osnovni šoli.
C5: Učiteljem tehnike podati primere za izboljšanje ugotovljene stopnje
strokovnega znanja in razumevanja TD.

1.3 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA
Osnovna uporabljena raziskovalna metoda je bila deskriptivno – empirična. Preučili
smo strokovno literaturo in učne cilje s področja TD. Na podlagi le teh smo nato
pregledali U in DZ ter podali kvantitativno analizo ujemanja z učnimi cilji ter tehnično
pravilnostjo risb in pravil. Nadaljevali smo z raziskavo med študenti in učitelji TIT, in
sicer z anketnim vprašalnikom. Pri sestavi raziskave smo izhajali iz pomanjkljivosti iz
U in DZ. Obdelavo dobljenih podatkov smo izvedli s pregledničnim programom
(Microsoft Excel). Predstavitev rezultatov smo podali tabelarično in grafično.

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ
•

Diplomsko delo v drugem poglavju zajema predstavo pojmov in pravil tehnične
dokumentacije s poudarkom na tehničnem risanju.

•

V tretjem poglavju pregledamo tehnično dokumentacijo v osnovni šoli.
Pregledamo učni načrt, učbenike in delavne zvezke ter ugotavljamo pokritost
učnih ciljev v U in DZ. Na podlagi drugega poglavja ocenimo ali obstajajo
pomanjkljivosti pri elementih tehničnega risanja v U in DZ.

•

Četrto poglavje obsega anketni vprašalnik, in sicer predstavitev anketnega
vprašalnika in analizo podatkov.

•

V petem poglavju zajamemo ugotovitve pridobljene z raziskavo ter podamo
predloge za izboljšanje obravnavane tematike.

•

V zaključku so podane strjene ugotovitve diplomskega dela.
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2 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
Dandanes živimo v obilici raznovrstnih izdelkov brez katerih si ne prestavljamo več
življenja. Pot izdelka do nas ga vodi skozi proizvodni proces, ki je dandanes jasno
določen in načrtovan. Za takšen proces pa je potrebno imeti komunikacijsko sredstvo, ki
se uporablja pri razvoju, izdelavi, montaži, komercializaciji in pri reševanju drugih
problemov na vseh ravneh proizvodnje kakršnegakoli tehničnega izdelka. Vse to zajema
tehnična dokumentacija, ki vsebuje različne dokumente, v katerih so podatki in
informacije v slikovni ali tekstovni obliki, povezane s tem izdelkom. Del tehnične
dokumentacije izdelka je tudi tehnična risba. To je dokument v grafični obliki, ki
vsebuje vse potrebne informacije za proizvodnjo posameznih delov, sklopov ali
celotnega izdelka. Temu delu tehnične dokumentacije je v nadaljevanju diplomskega
dela dan večji poudarek. Za razumevanje in branje tehnične risbe je potrebno znanje
posebne oblike komuniciranja, ki ga imenujemo tehnično risanje. Vsaka tehnična risba
mora ustrezati pravilom tehničnega risanja, ki so določena s standardi [4].

2.1 STANDARDI
S standardi so določeni splošni kriteriji za izdelavo tehniških risb oziroma tehnične
dokumentacije. Ti kriteriji so dogovori o obliki, velikosti, kakovosti metodi preizkušnja,
poimenovanju ter podobnih dogovorjenih znakih ter veličinah za najrazličnejše izdelke
[1].

Prvič so se ti dogovori poenotili na mednarodnem nivoju leta 1955. Prva osnovna
pravila tehničnega risanja so bila tako sprejeta pod okriljem tehničnega odbora za
tehnične risbe pri mednarodni organizaciji za standarde, poznane pod oznako ISO
(International Organization for Standardization) [2].

V Sloveniji uporabljamo standarde SIST (slovenski standardi), ISO (mednarodni
standardi), EN (evropski standardi) in DIN (nemški standardi) [3].

Prednosti standardizacije so:
•

omogočanje hitre in zanesljive zamenjave poškodovanih ali izrabljenih delov,
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•

poenostavljanje proizvodnih procesov,

•

zniževanje proizvodnih stroškov in porabe energije,

•

omejevanje števila vrst in velikosti delov in

•

omogočanje organizacije množične proizvodnje, uvedbo mehanizacije in
avtomatizacije.

Slovenski standardi so praviloma prevzeti mednarodni ali evropski standardi.
Označujejo se s kratico SIST in dodatno oznako, ki je enaka oznaki prevzetega
standarda. Primer: SIST ISO 10209 [1].

2.2 VRSTE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE
Dokumentacija sledi razvoju objekta ali sistema od ideje preko izdelave do vzdrževanja,
uporabe in recikliranja proizvodov [3]. Zaradi tega se spreminjata tako vsebina kot
namen dokumentacije. Glede na namen ločimo naslednje oblike tehnične dokumentacije
[4] :
•

projektna naloga,

•

idejna rešitev,

•

idejni projekt,

•

glavni projekt,

•

dokumentacija za delovanje in vzdrževanje, idr.

Tekstovni del tehnične dokumentacije predstavljajo [4]:
•

tehnični opis,

•

dispozicijska risba,

•

sestavnica z vsemi detajli, opis posebnih postopkov za izdelavo,

•

opis posebnih postopkov za montažo,

•

napotki za preizkušanje,

•

napotki za recikliranje,

•

stroškovnica, idr.

Slikovni del tehnične dokumentacije prestavljajo različne vrste tehničnih risb[4]:
•

delavniška risba,
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•

sestavna risba,

•

shematska risba,

•

montažna risba, idr.

Tehnična dokumentacija za potrebe tehnike in tehnologije v osnovnih šolah poleg
tehnične dokumentacije (tekstovni del in tehnične risbe) vsebuje še tehnološko
dokumentacijo. To je dokumentacija po kateri se organizirajo delavni procesi in izdelajo
delavne naloge, na osnovi le teh pa se nato izdela izdelek.

Tehnološka dokumentacija pri tehniki in tehnologiji zajema izpolnjevanje tehnološkega
lista. Ta zajema uporabo orodij, izdelavo, montažo izdelka, sklepno obdelavo in
preizkus ter kontrolo izdelka [22].

2.3 VRSTE TEHNIŠKIH RISB
Skoraj ne poznamo področja (strojništvo, gradbeništvo, arhitektura itd.), pri katerem ni
potreben prikaz z risbo. Iz tega sledi, da različne zahteve določajo potrebo po različnih
vrstah risb. Tako kljub standardu SIST ISO 10209, ki obravnava vrste risb v Sloveniji,
ne obstaja natančna delitev risb. Na splošno jih lahko razdelimo tudi glede na naslednja
izhodišča: tehnika ali način izdelave, vsebina, namen, ipd [3]. Zaradi velike raznolikosti
risb, so v nadaljevanju naštete le tiste risbe, ki so pomembne pri pouku Tehnike in
tehnologije v osnovni šoli.

Po načinu izdelave poznamo tehnično risbo in skico. Glede na vsebino ločimo sestavno
in delavniško risbo. Po namenu uporabe pa sta spodaj opisani montažna risba in
razporeditvena risba.

Tehnična risba. To je risba, ki jo napravimo z risanjem ob ravnilih in šestilih v
določenem merilu [2].

Skica. Rišemo jo prostoročno, brez šestil, trikotnikov in drugih pripomočkov. Priporoča
se uporaba papirja z milimetrsko mrežo. Ni risana v merilu, vendar pri risanju
upoštevamo razmerja ter pravila tehničnega risanja, slika 2.1. Uporabljamo jo predvsem
v fazi snovanja izdelkov [3].
5

Slika 2.1: Skica izdelka [5].

Sestavna

risba.

Prikazuje

sestavo

celotnega

izdelka,

stroja,

naprave

ali

konstrukcijskega sklopa, slika 2.2. V posamezni ali maloserijski proizvodnji je to risba,
po kateri se izdela izdelek, v večji proizvodnji, pa je to le osnovi načrt za izdelavo
posameznih načrtov sestavnih delov. Vsak element na sestavni risbi je označen s
pozicijsko številko.

Sestavna risba je risana v ustreznem merilu v pravokotni projekciji, na njej kotiramo
samo gabaritne (osnovne) mere in priključne mere. Gabaritne mere so zunanje največje
mere predmeta (dolžina, širina, višina ali kakšna druga karakteristična mera izdelka, ki
podaja velikost predmeta.). Priključne mere pa so tiste mere na izdelku, ki so važne za
povezavo (priključitev) z drugimi predmeti (npr. pri reduktorju so to premera in dolžine
vstopne in izstopne gredi, medosna razdalja, mere lukenj na podstavnih nogicah za
pritrditev na tla, idr.) ali npr. dimenzije navojev priključnih odprtin (cevi) idr. [3].

Na sliki 2.2 lahko vidimo primer sestavne risbe klubske mizice. Risba je narisana v
pravokotni projekciji v merilu 1 : 5. Vsebuje dva detajla (detajl A in detajl B) risana v
prerezu (merilo 1 : 1), ki sta potrebna zaradi pojasnitve sestave izdelka. Opazimo lahko,
da je prerez detajla A na narisu izdelka označen s puščico in črko A obenem pa je za
boljši prikaz v tlorisu označen tudi z znakom za detajl (krog s črko A) ter z besedo
(prerez A). V stranskem risu pa je detajl označen le z znakom za detajl (krog, črka B).
Risba vsebuje še pozicijske številke, s katerimi so označeni deli izdelka, le te pa lahko
najdemo tudi v kosovnici nad glavo risbe. Risba označuje gabaritne mere s katerimi so
določene vse zunanje mere izdelke, obenem pa v detajlih (detajl A, detajl B ) vsebuje
tudi priključne mere, ki so potrebne za sestavo izdelka.
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Slika 2.2: Sestavna risba klubske mizice [2].

Delavniška risba prikazuje predmet z vsemi potrebnimi informacijami za izdelavo. Na
delavniški risbi je narisan samo en del izdelka v pravokotni projekciji ter v ustreznem
merilu. Vse mere morajo biti kotirane po pravilih tehničnega risanja, slika 2.3 (a). Po
potrebi je lahko narisan tudi kakšen detajl s katerim pojasnimo važnejše dele elementa.
Na delavniški risbi je treba navesti še oblikovne in položajne tolerance in gradivo
predmeta [3].

Slika 2.3 (a) prikazuje delavniško risbo noge klubske mizice. Risba je risana v
pravokotni projekciji v razmerju 1 : 5. Vsebuje vse elemente, ki so potrebne za izdelavo
noge mize. Na risbi so kotirane vse zunanje osnovne mere za izdelavo. Risba vključuje
tudi dva prereza, ki sta potrebna zaradi označitve kotiranja izvrtin. V narisu noge je
označen prerez s puščicami. Poleg stranskega risa se nahaja prvi prerez, ki je risan v
stranskem risu v merilu 1 : 1 (zaradi prihranitve prostora je prikazan v prerezu le zgornji
del noge mizice ter spodnji zunanji del, ki je potreben zaradi označbe kotiranja
posnetja), pod tlorisom pa je prikaz drugega prereza, ki je prav tako prikazan s tlorisne
projekcije.
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(a)

(b)

Slika 2.3: (a) Delavniška risba mize in (b) Montažna risba mize [2].

Montažna risba. Prikazuje način sestavljanja izdelka v celoto, ponavadi v
aksonometirični upodobitvi, ali pa prikazuje način postavljanja izdelka na določen
prostor, slika 2.3 (b).

Razporeditvena risba. Prikazuje prostorsko razporeditev posameznih elementov
celotnega konstrukcijskega sklopa, slika 2.4. Uporablja se predvsem kot ponudbena
risba v raznih prospektih in katalogih za boljše razumevanje delovanja prikazanega
sklopa. Uporablja se tudi kot montažna risba za enostavnejšo montažo izdelka [3].

Slika 2.4: Razporeditvena slika vrtalnika [5].
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2.4 FORMATI RISB
Format risbe določa obliko in velikost papirja. Zaradi praktičnih razlogov pri hranjenju
in prenašanju risb, so formati standardizirani. Za tehniške risbe uporabljamo A formate, ki so standardizirani po SIST EN ISO 5457. Osnovni format je A0, ki je
pravokotnik s ploščino 1 m2. Druge formate dobimo z razpolavljanjem, kot je prikazano
na sliki 2.5, [3].

Slika 2.5: Format A0 [1].
Preglednica 2.1: Oznaka formatov in njihovih mer [1].

Za tehnično risbo izberemo najmanjši format, ki še omogoča jasno predstavo risanega
predmeta. Praviloma rišemo v pokončni legi le na formate A4, medtem ko večje
formate (A3, A2, A1 in A0) uporabljamo v vodoravni legi [3].
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2.5 GLAVA RISBE IN KOSOVNICA
Vsaka risba ima okvir, ki omejuje prostor za risanje. Pri formatih A4 in A3 je okvir
oddaljen od levega roba 20 mm, od vseh ostalih robov pa 5 mm, slika 2.6. Pri večjih
risbah je oddaljenost okvirja od vseh robov 5 mm [1].

Vsaka risba mora imeti glavo, v katero vpisujemo določene podatke o predmetu, ki ga
rišemo (naslov risbe, material, merilo itd.). Ne glede na velikost in postavitev formata
za risanje se glava nahaja v desnem spodnjem kotu risbe, slika 2.6 [3].

Slika 2.6: Okvir in glava pri tehničnih risbah [1].

Vsebina in oblika glave za delavniško risbo se razlikuje od glave za sestavno risbo. Pri
sestavni risbi se glava nadaljuje v kosovnico, v katero so vpisani osnovni podatki o
posameznih elementih sestave (poz. številka, ime izdelka, osnovne mere, standard oz.
št. delavniške risbe, material…). Podatke v kosovnico vnašamo od spodaj navzgor, da
jo lahko po potrebi dopolnjujemo [1].

2.6 MERILA PRI TEHNIČNIH RISBAH
Pri izbiri ustreznega merila upoštevamo, da mora biti tehniška risba pregledna in čitljiva
in da pri tem uporabimo razpoložljivi standardni format za tehnično risanje. Če je le
mogoče, predmet rišemo v naravni velikosti, pri čemer je merilo 1:1. Večje predmete
rišemo v pomanjšanem merilu, manjše pa v povečanem merilu. Merilo 1:2 pomeni, da
je stranica kvadrata na risbi dvakrat manjša od dejanske, pri merilu 2:1 pa je dvakrat
večja od dejanske, slika 2.7, [3].
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Slika 2.7: Merila tehničnih risb [5] .

2.7 VRSTE ČRT V TEHNIČNEM RISANJU
Pomemben sestavni del tehniške risbe so črte, ki so različne vrste in debeline. Izbiramo
med naslednjimi standardnimi vrednostmi: 0,18 mm, 0,25 mm , 0,35 mm, 0,5 mm, 0,7
mm, 1,0 mm in 1,4 mm. Razmerje med posameznimi vrednostmi je

2.

Za risanje na eni risbi uporabljamo dve debelini črt, ki sta v razmerju 1:2. Za kotiranje,
opisovanje in simbole pa uporabljamo vmesno debelino (npr. pri izbiri črtne skupine 0,5
je debelina za tekste in simbole 0,35 mm).

Pri risanju tehniških risb so v uporabi predvsem vrednosti 0,5 in 0,7, pri čemer veljajo
naslednja priporočila [3]:
•

formati A4, A3 in A2:

črtna skupina 0,5,

•

formata A1 in A0 :

črtna skupina 0,7.

Primer: Za potrebe pouka TIT v večini zadošča format papirja A4 in s tem pripadajoča
črtna skupina 0,5. To pomeni, da je oblika črt A, E, H, J, slika 2.8, debeline 0,5 mm,
debelina ostalih črt B, C, D, F, G, K pa debeline 0,25 mm. Takšno debelino črt
dosežemo s svinčnikom ali mino trdote H, B in HB. Pri čemer je H trda, B mehka, HB
pa srednja trdota mine. Trdoto B uporabljamo za črte debeline 0,5 mm, B in HB pa črte
debeline 0,25 mm in 0,35 mm [33].

Na sliki 2.8 so opisane osnovne črte z oznako in opisom njihove uporabe.
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Slika 2.8: Vrste črt v tehničnm risanju [7].

2.8 TEHNIČNA PISAVA
Pri izdelavi tehničnega načrta je potrebno navesti tudi opis načrta. K temu štejemo
vpisovanje vrednosti kot, ustreznih opomb in podatkov, izpolnitev glave in kosovnice
ipd. Da ne prihaja do napak pri tolmačenju uporabljamo tehnično pisavo, ki je
standardizirana s standardom ISO 3098/1 [4].

V uporabi sta dve tehnični pisavi [4]:
•

pisava tipa A (poševna – nagnjena v desno pod kotom 75° glede na
vodoravnico) in

•

pisava tipa B (pokončna – pod kotom 90° glede na vodoravnico), slika 2.9.

12

Slika 2.9 : Pokončna tehnična pisava standarda B [1].

Obe pisavi sta enakovredni, vendar se največ uporablja pisava B. Višina črk, ki se
uporabljajo na enem načrtu, je odvisna od namena načrta, velikosti načrta, velikosti
pokazanega predmeta, pomena napisa in razpoložljivega prostora.. Od izbrane višine
pisave (h) je odvisna debelina pisave (d), razmik med znak (a), razmik med
vrsticami(b), razmik med besedami(e) ter velikost malih tiskanih črk(c) [4].
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Preglednica 2.2: Dimenzije poševne in pokončne tehnične pisave po standardu ISO 3098/1 (tipa A in tipa
B) [4].

Za potrebe pouka TIT zadoščajo višine črk 5, 7 in 10 mm, pri čemer sta največ v
uporabi višini 5 in 7 mm.

2.9 PROSTORSKE PROJEKCIJE
Pri tehničnem risanju so predmeti prikazani tako, da se enostavno lahko določi vse
dimenzije predmeta. Pri tem je potrebno tridimenzionalne objekte (dolžina, širina,
višina) prikazati v dvodimenzionalnem prostoru papirja (dolžina, višina). Z ustreznimi
risarskimi postopki nadomestimo izpad tretje prostorske dimenzije. Taki postopki so
[1]:
a) perspektivno prikazovanje teles (aksonometrična projekcija) in
b) prikazovanje teles v več pogledih (ortogonalna projekcija).

2.8.1 Aksonometrična projekcija

Prikazovanje slik v ortogonalni aksonometrični projekciji je standardiziran s SIST ISO
5456. Za aksonometrično projekcijo je značilno, da prikazuje objekte prostorsko in je
lahko razumljiva. Žarišče leži v neskončni oddaljenosti od predmeta, tako da padajo
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projicirni žarki na projekcijsko ravnino pod pravim kotom. Glede na razmerje meril na
posameznih koordinatah ločimo izometrično, dimetrično in trimetrično projekcijo.

Izometrična projekcija. Uporabimo jo, kadar želimo objekt prikazati z vseh strani
enakovredno. Pri tej projekciji so vse mere na vseh treh koordinatnih oseh enake.

Pri predmetu narisanem v izometrični projekciji so vsi navpični robovi navpični, robovi
drugih dveh razsežnosti (koordinati osi x in y) pa tvorijo z osnovnico (horizontom) kot
30°, slika 2.10.

Slika 2.10: Predmet narisan v izometrični projekciji [1].

Dimetrična projekcija. Kadar želimo bistvene dele predmeta prikazati v glavnem
pogledu, uporabimo dimetrično projekcijo, slika 2.11. Dolžina, širina in višina so pri tej
projekciji nanesene v razmerju x : y : z : = 1 : 0,5 : 1. Navpični robovi risanega
predmeta ostanejo navpični, medtem ko preostali robovi tvorijo z vodoravnico kota 7°
in 42°.

15

Slika 2.11: Predmet narisan v dimetrični projekciji [3].

Aksonometrično narisan predmet je za laika nazornejši od risbe, ki prikazuje predmet v
več pogledih. Tak način risanja uporabljamo pri izdelavi reklamnih prospektov, pri
razlagi navodil za montažo, obratovanje ali servisiranje naprave itd. Pri izdelavi
podrobne tehnične dokumentacije tega ne uporabljamo, saj postane risba po kotiranju
nepregledna, risanje okroglin (elipse) pa je zamudno. Podrobno tehnično dokumentacijo
rišemo v ortogonalni (pravokotni) projekciji [3].

2.8.2 Ortogonalna Mongeova projekcija

Pri tej projekciji žarišče leži v neskončni oddaljenosti od predmeta, tako, da so projicirni
žarki vzporedni in padajo pravokotno na projekcijsko ravnino. Vsi robovi pri projekciji
ohranijo svojo obliko in velikost. Ker projekcija predmeta na projekcijsko ravnino ne
podaja zadostne slike o projicirnem predmetu, rišemo predmete pri pravokotni
projekciji v več projekcijskih ravninah, ki so med seboj pravokotne.

Po SIST ISO 128 ločimo pri ortogonalni Mongeovi projekciji tri osnovne poglede, slika
2.12:
•

naris ali pogled od spredaj,

•

tloris ali pogled od zgoraj in

•

stranski ris ali pogled s strani (leve).
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Slika 2.12: Hiša v ortogonalni (Mongeovi) projekciji [3].

V koordinatnem sistemu leži tloris točno pod narisom tako, da imata pogleda enako
dolžino predmeta. Naris in stranski ris sta drug poleg drugega in imata skupno višino
predmeta. Enako širino predmeta pa imata stranski ris in tloris, kot kaže slika 2.13.

Slika 2.13: Razporeditev osnovnih pogledov na tehniški risbi [3].

V treh osnovnih pogledih rišemo enostavne predmete. Kadar pa je predmet nesimetričen
glede na ravnine, ga rišemo še v treh dodatnih pogledih, preglednica 2.3:
•

drugi naris ali pogled od zadaj,
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•

drugi tloris ali pogled od spodaj,

•

drugi stranski ris ali pogled z desne.

Preglednica 2.3: Smer pogleda in projekcije kompliciranega predmeta [4].

Slika 2.14 (a) prikazuje projekcije predmeta v šestih pogledih, katere razgrnemo iz
projekcijske kocke v ravnino. Na sliki 2.14 (b) pa lahko vidimo končno razporeditev
pogledov na ustreznem formatu ter prikaz pripadajočih dimenzij.

(a)

(b)

Slika 2.14: (a) Zasuk projekcijskih ravnin z ustreznimi projekcijami predmeta, prikazanega na sliki v
tabeli 2.1, [4]. (b) Razporeditev šestih ortogonalnih projekcij (pogledov) na ustreznem formatu [4].

2.9.2.1 Metodi projiciranja

Metoda projiciranja 1. kvadranta. Prva metoda je uveljavljen način projiciranja po ISO
5456-2, ki se uporablja v Evropi in veliki večini drugih držav. Pri tem načinu se
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predmet nahaja pred ravnino risarske ravnine. Pogled predstavlja vse vidne ploskve in
robove, ki jih vidi risar, če gleda proti risarski ravnini.

Metoda projiciranja 3. kvadranta. Uporabljajo jo v ZDA, Veliki Britaniji, na
Nizozemskem idr. Pri tej metodi si zamišljamo, da je risarska ravnina prozorna in da
risar gleda skozi to ravnino na predmet. Pogled predstavlja vse vidne ploskve in robove,
ki jih vidi risar skozi prozorno risarsko ravnino 3. kvadranta.

V obeh primeri ima lahko drugi naris SZ dva položaja v razporeditvi, kar je odvisno od
razpoložljivega prostora na risbi. Tehnične risbe, namenjene tujini, pri katerih je
uporabljena ena od teh dveh metod projiciranja, morajo obvezno vsebovati simbol,
prikazan v tabeli, ki kaže prirezan stožec v dveh projekcijah (naris in stranski ris).
Simbol običajno stoji v glavi risbe, blizu oznake merila [4].

Sestavno in delavniško risbo rišemo izključno v Mongeovi projekciji. Da bi bila
tehniška risba čimbolj razumljiva, uporabljamo pri risanju v ortogonalni projekciji še
naslednja dodatna priporočila.

2.9.2.2 Položaj risanja predmeta

Pri tehničnem risanju moramo stremeti, da je risba predmeta enostavna, nazorna in
praktična. Na vse to pa vpliva položaj, v katerem predmet rišemo. Pri določitvi tega je
potrebno upoštevati naslednje pogoje [3]:
•

Predmet mora biti postavljen v takšen položaj, da so njegove ploskve in
srednjice vzporedne ali pravokotne na glavne ravnine risanja. Na takšen način se
izognemo risanju elips, nejasnim risbam, težjemu risanju ipd.

•

Predmet postavimo v položaj kakršnega zavzema v naravi, vendar ob izpolnitvi
zgornjega pogoja.

•

Posamezne dele na delavniških risbah rišemo v legi, kot jo imajo na sestavni
risbi.

•

Predmeti, ki v naravi zavzemajo različne položaje (npr. sorniki, vijaki, podložke,
ročice, vzvodi, matice ipd.) se postavljajo ponavadi v položaj , v katerem se
izdelujejo, ali v pokončen položaj, slika 2.15.
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Slika.2.15: Risanje stružnih delov - vijak [3]

•

V primeru večjih možnih pravilnih položajev je potrebno izbrati tistega, v
katerem bo vidnih največ ploskev in robov predmeta, pri čemer se izogibamo
risanju nevidnih robov.

•

Če ima predmet poleg vzporednih in pravokotnih ploskev na ravnine risanja tudi
poševne ploskve, jih je potrebno projicirati na pomožne ravnine, ki so
postavljene vzporedno z njimi.

2.8.2.3 Izbira in število projekcij

Za risanje tridimenzionalnega predmeta je potrebno uporabiti več projekcij, da bi bile
vidne vse njegove dimenzije. Pri tem se nekatere dimenzije ponavljajo (višina v narisu
in stranskem risu, dolžina v narisu in tlorisu, širina v tlorisu in stranskem risu). V vsaki
projekciji mora biti vidno nekaj novega, kar na ostalih še ni bilo prikazano, sicer
projekcijo izločimo, saj je odveč. V primeru, da sta za prikaz dovolj že ena projekcija
ali dve, mora biti ena vedno naris, ki je izbran v takem položaju, da dobimo največ
informacij, torej tak položaj predmeta, ki največ prikazuje ter pri katerem nastane
najmanj nevidnih robov.

Na sliki 2.16 so prikazane osnovne oblike teles v dimetrični in ortogonalni projekciji. V
ortogonalni pa so nato prikazane s tremi projekcijami ter s potrebnimi števili projekcij
za predstavitev.
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Slika 2.16: Osnovne oblike teles v diametrični in ortogonalni projekciji [3].

Kadar imamo predmet zahtevnejših oblik in zahteva več projekcij za prikaz, mora biti
ena projekcija v narisu, ostale pa so lahko poljubne glavne ali pomožne projekcije. Tako
na primer utori, izvrtine ipd. zahtevajo prikaz predmeta na več projekcijah, slika 2.17,
[3].

Slika 2.17: Primer predmeta, ki potrebuje več projekcij za nazoren prikaz [3].

21

2.9.2.4 Srednjice predmeta

»Srednjice predmeta so osi, ki gredo skozi sredino predmeta ter predstavljajo tako
imenovano osno simetrijo (prostorska os simetrije)«1.

»Simetrala pa je presečnica glavne ravnine risanja s presečno ravnino, ki deli strojni
element na dva enaka dela (ravninska os simetrije)«2.

V tehničnem risanju srednjice uporabljamo pri risanju rotacijskih predmetov (valjev,
stožcev, krogel). Uporabimo jih tudi pri predmetih, ki postanejo med obdelavo
nesimetrični., slika 2.18 (a). Simetrale pa rišemo pri simetričnih predmetih, ki jih je
mogoče z ravninami razdeliti na dva enaka dela, slika 2.18 (b). Simetrična črta in
srednjica imata enak zunanji videz in sicer črto G [3].

Slika 2.18: (a) Nesimetrični rotacijski predmet in (b) simetrični predmet [3].

V nekaterih spletnih vsebinah [5] lahko najdemo v besedilih tehničnega risanja pojem
središčnice. Središčnica [37] je matematični izraz, ki predstavlja daljico, ki poteka skozi
središča geometrijskih tvorb. Pri tehničnem risanju je izraz uporabljen predvsem pri
navodilih za risanje z računalniški grafičnimi programi. Vendar središčnica ni uradno
priznani termin pri tehničnem risanju niti zamenjava za pojma srednjice in simetrale.

2.9.2.5 Izdelki iz ploščatega materiala

Pri risanju ravnih delov (pločevine, lepenke itd.), ki imajo konstantno debelino,
običajno zadostuje le en pogled, ki ga dopolnimo s tekstovnim pojasnilom o debelini
predmeta. Podamo ga z besedo debelina ali z oznako t in pripadajočo številčno
vrednostjo, slika 2.19, [3].
1
2

[4, str. 6.32]
[4, str 6.32]]
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Slika 2.19: Označevanje debeline predmeta [3].

Izdelke narejene iz pločevine in polproizvodov (npr., ploščato jeklo, cevi itd.) je
potrebno predstaviti v razvitem (iztegnjenem ) stanju, z namenom, da jih lahko iz
ploščatega materiala tudi izrežemo, slika 2.20. V tem stanju nato prikažemo še vse
stopnje obdelave (npr. vrtanje). Na razvito površino narišemo vse pregibe s črto B (slika
2.8). Kadar so pregibi izvedeni z majhnim polmerom in pri tanki pločevini, jih
označimo z eno črto, ki označuje sredino bodočega roba predmeta, 2.20 (b). Če so
polmeri pregibov večji, pločevina pa debelejša slika 2.20 (a), je potrebno narisati
začetek in konec pregiba, torej dve tanki črti.

Slika 2.20: (a ) Primer debele razvite pločevina in (b) tanke razvite pločevine [3].

Delavniška risba izdelkov iz pločevine vsebuje tri glavne dele predstavitve: končni
preoblikovani kos (izdelek), predstavljen v najmanj dveh pogledih, razviti plašč ter za
boljšo predstavitev še 3D- model končnega izdelka z načinom obdelave posameznih
površin [3].

2.10 KOTIRANJE
S pojmom kotiranja razumemo vpisovanje kot, mer, ki jih bo imel končni izdelek.
Osnovna pravila, ki jih moramo upoštevati pri kotiranju tehniških risb, navaja standard
SIST ISO 129. Praviloma vsako mero kotiramo le enkrat, v pogledu, ki najbolj nazorno
prikaže obliko tistega dela predmeta, ki ga kotiramo.
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Osnovni elementi, katere poznamo pri kotiranju so naslednji, slika 2.21 [3]:
•

kotirne črte,

•

pomožne kotirne črte,

•

omejitve kotirnih črt (kotirna puščica) in

•

kotirne mere (kotirna številka).

(a)

(b)

Slika 2.21: (a) Osnovni elementi kotiranja in (b) kotirne in pomožne črte [6].

Pri risanju tehniških risb moramo upoštevati pravila kotiranja. V nadaljevanju je
naštetih nekaj osnovnih pravil [3]:
•

Kotirne in pomožne črte rišemo s tanko polno črto B, slika 2.8. Kotirne črte
potekajo vzporedno z robom kotiranega predmeta v razdalji 10 mm, vsaka
naslednja kotirna črta pa 7 mm, slika 2.21 (b). Kotirno črta mora biti na koncu
omejena z označbami, ki omejujejo njeno dolžino.

•

Pomožne kotirne črte rišemo s črto B, pravokotno od roba kotirnega elementa in
segajo približno 2 mm čez kotirno črto, slika 2.21 (b).

•

Kotirne in pomožne kotirne črte zaradi boljše preglednosti postavimo zunaj
konture predmeta. Le izjemoma, če nimamo dovolj prostora rišemo znotraj
konture predmeta, slika 2.23 (a).

•

Nevidnih robov ne kotiramo, temveč raje narišemo predmet v prerezu in
kotiramo tako nastale vidne robove, slika 2.22.

Slika 2.22: Kotiranje v prerezu [9].
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•

Omejitve kotirnih črt določajo začetek in konec kotirne črte. Debelino
najdebelejše črte pri kotirnih črtah označimo z d. Poznamo različne možnosti
kotirnih črt, ki so prikazane na sliki 2.23. Največ uporabljamo polne ali odprte
puščice, katerih dolžina je največ 3,5 mm za formate A4, A3 in A2, ter največ 5
mm za formate A1 in A0. Enaka velikost velja tudi pri kotirnih merah.

Slika 2.23: Omejitve kotirnih črt, kjer d pomeni debelina najdebelejše črte [6].

•

Kotirne puščice se ne smejo prekrivati z vidnimi robovi predmeta, slika 2.24 (a).
Kotirne puščice lahko nadomestimo s pikami v primeru majhnih razdalj med
pomožnimi kotirnimi črtami, slika 2.24 (b).

(a)

(b)

Slika 2.24: (a) Prekinitev vidnih robov ob kotirni puščici [3], in (b) pisanje kotirnih mer zunaj kotirne črte
[3].

•

Kotirne mere se postavljajo nad pripadajočo kotirno črto, vzporedno z njo ter po
možnosti na sredino, slika 2,21 (a). Kotirne številke morajo biti obrnjene tako,
da jih beremo od spodnje ali z desne strani risbe, slika 2.24 (a). Upoštevamo pa
tudi, da so v strojništvu vse mere podane v milimetrih. Zapisujemo jih praviloma
brez enot.

25

•

Kote kotiramo na dva načina. Prvi je, da kotirne številke pišemo po legi loka, pri
čemer se izogibamo ploskve 30° ob vodoravni osi, slika 2.25 (b) ali kotirne
številke pišemo tako, da jih beremo od spodaj 2.25 (c). Enota pri kotiranju kotov
je najpogosteje podana v stopinjah (°), za večje natančnosti pa enoto podamo
tudi v minutah in sekundah.

•

Vrednosti na poševnih kotirnih črtah morajo biti orientirane, kot prikazuje slika
2.25 (a).

(a)

(b)

(c)

Slika 2.25: (a) Orientacija izpisov kotirnih števil na kotirnih črtah in (b), (c) možni orientaciji izpisov
dimenzij pri kotiranju kotov [4].

•

Če med pomožnima kotirnima črtama ni prostora za kotirno mero, jo napišemo
na zunanji strani na podaljšku kotirne črte ali uporabimo kazalno črto, slika 2.24
(b).

•

Srednjice rišemo s črto G, slika 2.18 in segajo čez rob telesa le 2 do 4 mm.
Sečišče srednjic mora biti narisano s črtami in ne s pikami.

Kotirani predmeti so ponavadi različnih oblik. Lahko vsebujejo ravne ploskve, izvrtine,
naklone itd. Zato imamo pri kotiranju v ta namen tudi različne oznake s katerimi je
tehnični načrt bolj nazoren [1].
•

Pri kotiranju lukenj in ploskev krožnih oblik je velikost definirana s premerom.
V primeru, da iz projekcijske ravnine ni razvidna krožna oblika, zapišemo pred
kotirno številko znak Ø, ki označuje premer, slika 2.24 (a) in 2.26 (a).

•

Krožne loke kotiramo tako, da pred kotirno številko zapišemo oznako R, slika
2.24 (a) in 2.26 (b).

•

Dve diagonali, narisani s črto B, slika 2.8, pojasnjujeta, da je ploskev ravna in
pravokotne ali trapezaste oblike, slika 2.26 (c). Znak  pomeni, da je ploskev, ki
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jo rišemo kvadrat. Rišemo pa ga takrat, kadar ploskev leži v projekcijski ravnini,
iz katere oblika ploskve ni razvidna, slika 2.26 (c).

Slika 2.26: Uporaba znaka Ø in  [1].

•

S kratico SR (sferični polmer) in pripadajočo vrednostjo kotiramo polmer
krogle, slika 2.27 (a). Kroglo pa lahko kotiramo kot kaže slika 2.27 (b), da pred
vrednostjo zapišemo krogla in pripadajoči znak Ø ali kot kaže slika 2.27 (c) s
kratico SØ (sferični premer).

(a)

(b)

(c)

Slika 2.27: (a) Prikaz kotiranja polmera krogle [4], (b) [1]in (c) prikaz kotiranja premera krogle [4].

•

Posnete robove kotiramo poenostavljeno z ulomkom - števec pomeni dolžino
posnetja, imenovalec pa kot proti osi, slika 2.28 (a). Dolžino posnetja in kot
proti osi pa lahko kotiramo vsako posebej, slika 2.28 (b).

(a)

(b)

Slika 2.28: (a) Primer kotiranja posnetja z ulomkom in (b) kotiranje posnetja s podano dolžino posnetja in
pripadajočim kotom
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•

Na tehniških risbah podajamo nagib ter zoženje z ulomkom (npr. 1:10). Lahko
ali znak za zoženje , katerega konica

pa uporabimo tudi znak za nagib

kaže vedno v smeri nagiba oziroma zoženja, slika 2.29.

Slika 2.29: Primer zožanja, ki je lahko podan tudi kot nagib [1].
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3 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA V OSNOVNI ŠOLI

Učenci se s tehnična dokumentacijo srečajo v osnovni šoli pri pouku tehnike in
tehnologije. Namen tehnične dokumentacije v OŠ je, da se učenci naučijo brati tehniške
risbe ter se spoznajo s pravili tehničnega risanja. S tehnično dokumentacijo v osnovni
šoli dosežemo, da učenci znajo svojo idejo prenesti na papir, oziroma, da iz tehniškega
načrta razberejo vse potrebno za izdelavo izdelka.

3.1 UMESTITEV TEHNIČNE DOKUMENTACIJE V UČNI NAČRT
Učenci se podrobneje seznanijo s tehnično dokumentacijo v šestem razredu devetletne
osnovne šole. O tehnični dokumentaciji se učijo v sklopu dopolnilnih znanj pri poglavju
papirnih gradiv. Tu se učenci seznanijo z nameni in potrebami tehničnega risanja Učijo
se osnovnih znanj in spretnosti v vlečenju črt, skiciranja, risanja preprostih likov
kotiranja ravnih robov, kroga in loka ter pravilne uporabe pribora za tehnično risanje.
Pridobljeno znanje tehnične dokumentacije nato utrjujejo pri učni temi lesnih gradiv, v
sklopu načrtovanja in izdelave predmeta iz lesa. Tehnična dokumentacija v tej učni
enoti obsega risanje tehniške in delavniške risbe ter izpolnitev tehnološkega lista. V
Katalogu znanj z učnimi cilji ni točno določenega števila ur za obravnavo tehnične
dokumentacije, tako učitelji presojajo kolikšno število ur je potrebno za osvojitev pravil
tehničnega risanja ter za izdelavo tehnične dokumentacije pri izdelavi izdelka.

V sedmem razredu se učenci srečajo s pravokotno projekcijo na treh ravninah ter
spoznajo vrste risb. Za učenje in utrjevanje pravokotne projekcije, je v prenovljeni
izdaji Kataloga znanj z učnimi cilji namenjenih šest šolskih ur. Učitelji imajo možnost,
da del tehničnega risanja izvedejo kot samostojno nalogo ali pa jo vključijo v
načrtovanje in izdelavo predmeta iz umetnih snovi. V sklopu učne enote izdelave
predmeta iz umetne mase učenci izdelajo tehniško in tehnološko dokumentacijo.

Znanje tehnične dokumentacije učenci nagradijo še v osmem razredu z obravnavo
izometrične projekcije, ki ji je v prenovljeni izdaji Kataloga znanj z učnimi cilji
namenjenih le 4 ure. Učenci se seznanijo s pomenom risanja v prostorski projekciji,
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možnosti uporabe v praksi ter se učijo skiciranja in risanja predmeta v tej projekciji.
Pridobljeno znanje tehnične dokumentacije učenci nato uporabijo pri učni enoti
načrtovanja in izdelave kovinskega predmeta [11].

Tehnično risanje je bilo v novem učnem načrtu spremenjeno v zasnovi. Temeljna
naloga tehničnega risanja v devetletni osnovni šoli ni več v pridobivanju spretnosti
risarskih veščin, ki so predvsem značilnost tehniških šol, temveč služi podpori
razvijanja idej pri oblikovanju novih predmetov in konstrukcij. To pomeni, da
potrebujejo učenci predvsem znanja in spretnosti skiciranja. Klasičnemu ročnemu
risanju naj bi bilo namenjeno le toliko časa, kolikor je potrebnega, da spoznajo vsa
osnovna pravila risanja, nato pa učenci pričnejo risati risbe z modernim orodjem, to je
računalniškim grafičnim programom (CAD). V Sloveniji je bil za potrebe osnovne šole
izbran ciciCAD [11 - [13].

3.2 PREGLED VSEBINE UČNIH CILJEV V UČBENIKIH IN
DELAVNIH ZVEZKIH
V nadaljevanju je podan pregled učbenikov glede na pokrivanje učnih ciljev (UC) iz
učnega načrta. Izpolnjevanje učnih ciljev je podano stopenjsko s številkami od 0 do 2 na
podlagi izpolnjevanja dejavnosti iz učnega načrta. Tako 0 ne pokriva, 1 delno pokriva in
2 v celoti pokriva vse dejavnosti učnih ciljev iz učnega načrta. Pri pregledu učbenikov
smo stremeli k temu, da učbenik vsebuje razlage in primere, ki so določeni z učnimi
cilji ter so dodatno podkrepljeni z dejavnostmi. Pri delavnih zvezki pa smo bili pozorni,
da vsebujejo naloge, ki pokrivajo določeni učni cilj. Tako smo naprimer pri temah
načrtovanja izdelkov (iz lesa, umetne snovi in kovine) bili pozorni na to, da vsebuje
učbenik primere sestavne, delavniške ali tehnične risbe. Pri delavnih zvezkih teh tem pa
smo bili pozorni na to, da naloga vsebuje navodila ter ustrezne predloge za izdelovanje
tehnične in tehnološke dokumentacije.

3.2.1 Učbeniki in delavni zvezki za 6. razred

V preglednici 3.1 sta podani učni temi ter pripadajoči učni cilj glede na dejavnosti iz
učnega načrta za šesti razred devetletne osnovne šole. Sledi preglednica 3.2 v kateri je
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podan pregled učbenikov za šesti razred ter tabela 3.3 v kateri je podan pregled delavnih
zvezkov za šesti razred osnovne devetletne šole glede na pokrivanje učnih ciljev iz
preglednice 3.1.
Preglednica 3.1: Pregled tem, učnih ciljev in dejavnosti za šesti razred osnovne šole [11].

TEME
Osnove tehničnega UC1
načrtovanja
UC2

UČNI CILJI (UC1 – UC9)
Razloži namen tehničnega komuniciranja
in potrebo po tehničnem risanju.
Uporabi pravila skiciranja.

DEJAVNOSTI

–
–

UC3

Uporabi pravila kotiranja.

UC4

Pravilno uporablja pribor za tehnično
risanje.
Nariše plašč.

UC5

–
–
–
–
–

UC6
UC7

Konstruiranje
predmeta iz
papirja
Načrtovanje
predmeta iz lesa

Uporabi črte (debela, tanka, črtkana in
črta pika).
Tehnično pisavo napiše črke in številke.

UC8

Načrtuje predmet iz papirja oziroma
tankega kartona.

UC9

Izdela tehnično in tehnološko
dokumentacijo.

–
–
–
–
–
–

–

Skicira štirikotni,
okrogli in trikotni lik.
Skicira plašč izbrane
embalažne škatle.
Kotiranje ravnega roba.
Kotira krog in lok.
Pravilna uporaba dveh
trikotnikov.
Z računalniškim CAD
orodjem.
Upošteva dimenzije
uporabnega predmeta.
Izbira ustrezne tipe črt.
Z velikimi ali malimi
črkami.
Izpolni glavo risbe.
Konstruira izdelek in
nariše skico plašča.
Določi mero predmeta.
Nariše tehnično in
delavniško risbo izdelka
ter izpolni tehnološki
list
Risbo predmeta kotira
in dopolni s tehniškimi
oznakami.

Preglednica 3.2: Pregled učbenikov za šesti razred glede na pokrivanje učnih ciljev, kjer pomenijo: 0 - ne
pokriva, 1 - delno pokriva in 2 - v celoti pokriva vse dejavnosti učnih ciljev iz učnega načrta.

TEMA

UČNI CILJ (UC1 – UC9)

Osnove tehničnega načrtovanja

UC1
UC2
UC3
UC4
UC5
UC6
UC7
UC8
UC9

Konstruiranje izdelka iz papirja
Načrtovanje predmeta iz lesa

0

U1
1 2
X
X
X
X

X

0

U2
1 2
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
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X
X
X

0

U3
1 2
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Preglednica 3.3: Pregled delavnih zvezkov za šesti razred glede na pokrivanje učnih ciljev, kjer pomenijo:
0 - ne pokriva, 1 - delno pokriva in 2 - v celoti pokriva vse dejavnosti učnih ciljev iz učnega načrta.

TEMA

UČNI CILJ (UC1 – UC9)

Osnove tehničnega načrtovanja

UC1
UC2
UC3
UC4
UC5
UC6
UC7
UC8
UC9

Konstruiranje izdelka iz papirja
Načrtovanje predmeta iz lesa

0

DZ1
1 2
X
X
X

X
X
X
X
X
X

0
X

DZ2
1 2

0
X

DZ3
1 2

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

Pri učbenikih za šesti razred opazimo, da od vseh učbenikov edino U3 pokriva vse učne
cilje in sicer jih osem v celoti pokriva, enega pa le delno. Sledita učbenika U2 in U1, pri
katerih oba ne pokrivata po dva učna cilja. U1 ne vsebuje primerov učnih ciljev UC5 ter
UC8, U2 pa razlage in primerov učnih ciljev UC2 in UC5. Iz preglednice 3.2 opazimo
tudi, da U1 v celoti pokriva tri učne cilje, pri UC2, UC6 in UC9 pogrešamo skiciranje
plašča in trikotnega lika, predstavljeno črtkano črto ter primer ter predstavljen primer
tehnološkega lista. U2 pa v celoti pokriva pet učnih ciljev ter dva delno. Tako ne
vsebuje primerov kotiranja loka in kroga, prav tako niso v celoti predstavljene črke in
številke tehnične pisave.

Od vseh delavnih zvezkov za šesti razred najmanj učnih ciljev pokriva DZ2. Od vseh
ciljev pokriva le dva in sicer vsebuje le predloge za risanje skic in načrtov za risanje
izdelkov iz papirja in lesa. DZ3 pokriva razen enega vse ostale učne cilje. DZ1 pri temi
Osnove tehničnega načrtovanja treh ciljev od šestih ne pokriva. Pri ostalih dveh temah
pa UC8 in UC9 pa pogrešamo predloge za izpolnjevanje tehnološkega lista.
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3.2.2 Učbeniki in delavni zvezki za 7. razred
Preglednica 3.4: Pregled tem, učnih ciljev in dejavnosti za sedmi razred osnovne šole [11].

TEME
Pravokotna
projekcija

UC10

UČNI CILJI (UC10 – UC14)
Učenec utemelji pomen risanja predmetov
v pravokotni projekciji.

DEJAVNOSTI
Učenec zbere različne
načrte in risbe, kjer je
uporabljena
pravokotna
projekcija.
Pri razlagi pravokotne
projekcije učenec uporabi
model prostorskega kota.
Skicira in nariše predmet
v pravokotni projekciji na
tri ravnine.
Prostoročno skiciranje in
risanje s CAD.
Skicira domačo kuhinjo,
tloris učilnice, predmet, ki
ga bo izdelal,..
Skicira idejo, nariše načrt
in izpolni tehnološki list.

–

UC11

Razloži nastanek pravokotne projekcije na
projicirni ravnini.

–

UC12

Utemelji uporabo projiciranja na več
ravnin.

–

–

Načrtovanje
predmeta iz
umetnih snovi

UC13

Poišče možnosti uporabe pravokotne
projekcije v praksi.

–

UC14

Izdela tehnično in tehnološko
dokumentacijo.

–

Preglednica 3.5: Pregled učbenikov za sedmi razred glede na pokrivanje učnih ciljev, kjer pomenijo: 0 ne pokriva, 1 - delno pokriva in 2 - v celoti pokriva vse dejavnosti učnih ciljev iz učnega načrta..

TEME
Pravokotna projekcija

Načrtovanje predmeta iz umetnih
snovi

UČNI CILJI (UC10 –
UC14)
UC10
UC11
UC12
UC13
UC14

0

U4
1 2
X
X
X
X

X

0

U5
1 2
X
X
X
X

0

X

U6
1 2
X
X
X
X
X

Preglednica 3.6: Pregled delavnih zvezkov za sedmi razred glede na pokrivanje učnih ciljev, kjer
pomenijo: 0 - ne pokriva, 1 - delno pokriva in 2 - v celoti pokriva vse dejavnosti učnih ciljev iz učnega
načrta..

TEME
Pravokotna projekcija

Načrtovanje predmeta iz umetnih
snovi

UČNI CILJI (UC10 –
UC14)
UC10
UC11
UC12
UC13
UC14
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0
X

DZ4
1 2

0
X

DZ5
1 2

X

X

X

0
X
X

X

X

X
X

DZ6
1 2

X
X

X

X

Iz preglednice 3.5 opazimo, da učbeniki v večini pokrivajo učne cilje iz preglednice 3.4.
Tako U6 pokriva kar vse učne cilje iz učnega načrta. U5 pokriva vse učne cilje iz
pravokotne projekcije, ne vsebuje pa primerov tehnične in tehnološke dokumentacije iz
teme Načrtovanje predmeta iz umetnih snovi. Prav tako tudi U4 ne vsebuje primerov
tehnične in tehnološke dokumentacije iz UC14, v celoti pa pokriva učne cilje UC10,
UC11 in UC13. Pri UC12 pogrešamo primere risanja pravokotne projekcije z izbranim
računalniškim programom CAD.

Iz preglednice 3.6 opazimo da delavni zvezki pokrivajo le dobro polovico vseh učnih
ciljev za sedmi razred. Tako DZ1 in DZ2 pokrivata tri učne cilje od petih, DZ3 pa le
dva učna cilja.

3.2.3 Učbeniki in delavni zvezki za 8. razred
Preglednica 3.7: Pregled tem, učnih ciljev in dejavnosti za osmi razred osnovne šole [11].

TEME
Izometrična
projekcija

UC15

UČNI CILJI (UC15 – UC19)
Učenec utemelji risanje predmetov v
izometrični projekciji.

–

UC16

Opiše nastanek slike predmeta v
izometrični projekciji.

–

UC17

Skicira in nariše predmet v izometrični
projekciji.

–

–
UC18
Načrtovanje in
izdelava
kovinskega
predmeta

UC19

Poišče možnosti uporabe izometrične
projekcije v praksi.
Izdela tehnično in tehnološko
dokumentacijo.
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–

DEJAVNOSTI
Učenec izbere različne
načrte in risbe, kjer je
uporabljena izometrična
projekcija.
Nastanek slike
demonstrira z obračanjem
kvadra pred ravnino.
Nariše predmet,
sestavljen iz več
kvadratastih teles v
izometrični projekciji.
Riše projekcije z roko in
orodjem CAD.

Skicira idejo, nariše načrt
in izpolni tehnološki list.

Preglednica 3.8: Pregled učbenikov za osmi razred glede na pokrivanje učnih ciljev, kjer pomenijo: 0 - ne
pokriva, 1 - delno pokriva in 2 - v celoti pokriva vse dejavnosti učnih ciljev iz učnega načrta..

TEMA
Izometrična projekcija

Načrtovanje kovinskega predmeta

UČNI CILJI (Uc15 – Uc19)
UC15
UC16
UC17
UC18
UC19

0

U7
1 2
X
X
X

X
X

0

U8
1 2
X
X
X

X
X

0

U9
1 2
X
X
X

X
X

Preglednica 3.9: Pregled delavnih zvezkov za osmi razred glede na pokrivanje učnih ciljev, kjer
pomenijo: 0 - ne pokriva, 1 - delno pokriva in 2 - v celoti pokriva vse dejavnosti učnih ciljev iz učnega
načrta..

TEMA
Izometrična projekcija

Načrtovanje kovinskega predmeta

UČNI CILJI (Uc15 – Uc19)
UC15
UC16
UC17
UC18
UC19

0
X
X

DZ7
1 2

0
X
X

X

X
X

X

DZ8
1 2

X
X

Najmanj ciljev v celoti pokrivata U7 in U8. Celostno oba pokrivata učna cilja UC15 in
UC16, UC17 pa le delno, saj ne vsebujeta primerov risanja izometrične projekcije z
izbranim računalniškim programom CAD. Opazimo lahko tudi, da ne pokrivata vsebine
učnih ciljev UC18 in UC19. Nasprotno pa U9 pokriva večino ciljev. Izjema je UC18 iz
učne teme Izometrična projekcija, katerega U9 ne pokriva.

Pri DZ za osmi razred lahko opazimo, da DZ8 in DZ9 ne pokrivata Uc18 in Uc19,
delno ali v celoti pa pokrivata ostale učne cilje.

3.3 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA V UČBENIKIH IN DELAVNIH
ZVEZKIH
V nadaljevanju je podan pregled tehnične dokumentacije v učbenikih (U) za 6. razred
U1 – U3, 7. razred U4 – U6 in 8. razred U7 – U9 ter delavnih zvezkih (DZ) za 6. razred
DZ1 – DZ3, 7. razred DZ 4 – DZ6 in 8. razred DZ7 – DZ9 [14].
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3.3.1. Učbeniki in delavni zvezki za 6. razred
U1 [14]. Pri U1 se tehnična dokumentacija začne v poglavju Načrtovanje, s kratko
zgodbico o zamisli izdelave ladjice. V tem poglavju je poudarek na ideji ter predstavitvi
ideje s sliko. Zgodba se nadaljuje v poglavju Tehnično risanje, kjer razloži namen
tehničnega komuniciranja in s tem pokrije UC1. Poglavje predstavlja tudi učenje
tehničnega risanja. Tu so na kratko predstavljene črte, tehnična pisava in osnove
kotiranja (UC6, UC7, UC3). Na dveh slikah sta prikazani tudi uporabi pribora za
tehnično risanje in sicer risanje z dvema ravniloma (UC4). Sledi prikaz skiciranja, ki
pokriva UC2 ter prikaz treh delavniških načrtov (UC9) narisanih s računalniškim
grafičnim programom CiciCAD. Na koncu U1 v poglavju Mogoče te zanima, pa je
predstavljeno tudi risanje preproste tehnične risbe s programom CiciCAD.

DZ1 [15]. Naloge za tehnično risanje se nahajajo v poglavju Tehnično risanje. To
poglavje vsebuje 4 naloge dopolnjevanja skic in zajema UC2. Reševalec mora glede na
predmet skiciranja dopolniti manjkajoče črte in kotirne elemente (UC3, UC6). Nato
sledi naloga, ki vsebuje skico voza v aksonometrični projekciji ter navodilo, da naj
reševalec nariše z računalniškim programom CAD enega ali več delov sestavne risbe. V
nadaljevanju DZ1 vsebuje tudi prazno predlogo za risanje tehnične oziroma delavniške
risbe pri konstruiranju izdelka iz papirja in predmeta iz lesa (UC8, UC9).

U2 [16]. Učenje tehničnega znanja se začenja pri poglavju papirnih gradiv. V tem
poglavju se seznanijo s formati papirja, slikovno so prikazana orodja za obdelavo
papirnih gradiv in postopki risanja ravnih črt ter risanja z ravnilom (UC4). Nadaljuje se
z izdelavo predmeta iz papirnih gradiv. Pri iskanju in skiciranju primerne rešitve za
trdnost papirnih gradiv, nudi U2 tri skice, ki pa ne upoštevajo pravil tehničnega risanja.
Sledi prikaz montažne in delavniške risbe ter operacijski list, ki kaže zaporedje delavnih
operacij pri izdelavi izdelka (UC8). V poglavju lesnih gradiv so predstavljene faze
načrtovanja in izdelave predmeta, nato pa sledi podpoglavje z naslovom Tehnična
dokumentacija. Poglavje najprej predstavi kaj je to tehnična risba in skica ter kakšen je
namen tehničnega risanja (UC1). V tem poglavju so predstavljene nekatere osnove
tehnične dokumentacije: tehnična, sestavna in delavniška risba, tehnološki list (UC9),
prikaz predmeta v pravokotni in izometrični projekciji, prikaz različnih črt (UC6),
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prikaz osnovnega kotiranja s kotirno črto, številko in puščico, merila in tehnična pisava
(UC3, UC7).

DZ2 [17]. V DZ2 se naloge tehničnega risanja začnejo v poglavju Načrtovanje in
izdelava nosilne konstrukcije iz papirnih gradiv. UC2 to poglavje pokrije z nalogo
skiciranja ideje za nosilno konstrukcijo iz papirnih gradiv ter z utemeljitvijo rešitve
ideje. Skicirano rešitev je nato potrebno še dopolniti s tehnično risbo ter izpolniti
tehnološki list (UC8). DZ nato ponuja še štiri dodatne ideje za izdelek iz papirnih
gradiv. Pri prvi ideji (Camera obscura) je dodana delavniška risba izdelka. Pri
naslednjih dveh idejah (stojalo za pisalno mizo, posodica za drobne predmete) je podana
le slika in mreža predmeta. Zadnja ideja (stolp iz papirnih trakov) pa podaja
aksonometrično predstavitev predmeta. Naloge skiciranja se nadaljujejo še v poglavjih
Lesna gradiva in tehnična sredstva, kjer so priložene tudi predloge za izdelavo tehnične
in tehnološke dokumentacije (UC9).

U3 [18]. Pri U3 tehnično dokumentacijo uvajajo v posebnem poglavju Osnove
tehničnega načrtovanja, kjer je opis postopka od ideje do tehnične risbe (UC1). Nato so
opisno in slikovno prikazani pripomočki za tehnično risanje, tehnična pisava, različne
vrste črt pri tehničnem risanju in merila (UC4, UC7, UC6). Podrobneje je prikazano
tudi kotiranja ravnih robov, kroga in kotov s katerim so podrobno pokrili UC3. Sledita
dva prikaza postopnega nastajanja skice kvadra in lesenega nosilca (UC2), katerim pa
manjkajo na koncu mere. Te so dodane pri tehnični risbi, ki sledi skici. Konec tega
poglavja se navezuje še na računalniško grafično orodje ciciCAD, kjer je prikazana
mreža kocke (UC5). Tehnična dokumentacija se nato nadaljuje še v poglavju Papir ter
pri izdelavi izdelka iz lesa. Tehnična dokumentacija v teh poglavjih vsebuje še
delavniško in montažno risbo ter tehnološki list (UC8). V poglavju Tehnična sredstva
pa se učenci lahko seznanijo tudi s sestavno risbo gugalnice prevesnice.

DZ3 [19]. Naloge za tehnično risanje lahko najdemo v poglavju Osnove tehničnega
načrtovanja. Najprej DZ ponuja naloge pojasnjevalnega tipa, kjer je potrebno odgovoriti
na vprašanja o tehničnem risanju (UC4, UC6, UC7). Sledi naloga v kateri je potrebno
preoblikovati izdelek in narisati skico preoblikovanega izdelka (UC2). Naslednja naloga
zahteva od reševalca, da nariše tehnično risbo naslikanega predmeta (UC3 – UC7).
Sledita dve nalogi kotiranja (UC3). Prva naloga zahteva, da reševalec popravi napačno
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kotiranje, naslednja pa, da kotira narisani lik. DZ nato ponuja vajo za utrjevanje
tehnične pisave (UC7). Naloge tehnične dokumentacije sledijo še v poglavjih Papir in
Načrtovanje in izdelava predmeta iz lesa, kjer je potrebno narisati skico ter tehnični
načrt in izpolniti tehnološki list (UC8, UC9).

3.3.2. Učbeniki in delavni zvezki za 7. razred

U4 [20]. Tehnično risanje je v U4 zajeto v poglavju Skiciranje in pravokotna projekcija,
kjer je v uvodu na kratko predstavljen namen risanja predmetov v pravokotni projekciji
(UC10). V podpoglavju Skiciranje je prikazano prostoročna sestavna risba modela in
prostoročna delavniška risba posameznega dela predmeta. Sledi prikaz skiciranja mreže
predmeta, kateremu pa bi bilo potrebno dodati za boljši prikaz ter boljšo prostorsko
predstavo še predmet v aksonometrični projekciji. Sledi podpoglavje pravokotna
projekcija, kjer je nazorno prikazano, kako dobimo pravokotno projekcijo jerilnika ter s
katerim pokrije učne cilje UC11 – UC13.

DZ4 [21]. Naloge za tehnično risanje lahko najdemo v dveh delih in sicer pod
poglavjem Skiciranje in pravokotna projekcija. DZ vsebuje naloge za dopolnjevanje
skice predmeta, risanje prostoročne sestavne risbe, dopolnjevanje robov pri posameznih
projekcijah ter risanje pravokotne projekcije v povezavi s prostorskim kotom (UC11,
UC12).

U5 [22]. Tehnična dokumentacija je predstavljena v dveh poglavjih. Prvo poglavje
Kako nastane izdelek na kratko predstavi faze izdelave izdelka. Sledi poglavje Kako
predstavimo predmet. Začne se z razlago in utemeljitvijo pomena risanja predmetov v
pravokotni projekciji (UC10) ter razlago uporabe projiciranja na več ravnin (UC12).
Nadaljuje se s podpoglavjem Kaj je projekcija in Kako nastane pravokotna projekcija. V
slednjem podpoglavju je tako z modelom hiše predstavljen nastanek pravokotne
projekcije in pokrit UC11. U5 pri predstavitvi hiše doda še dva dodatna pogleda in sicer
drugi naris in drugi stranski ris. Za tem poglavjem je predstavljeno risanje sprednje
plošče škatle za zvočnik s programom CiciCAD. Najprej U5 nazorno prikaže delovne
okolje, posamezne ikone ter prikaz ukazov, sledi potek risanja, ki ponuja obširno opisno
in slikovno razlago (UC12). Sledi poglavje Kako narišemo predmet v pravokotni
projekciji. U5 v tem poglavju opisno razloži kako nastaja pravokotna projekcija kvadra
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z geometrijskim orodjem ter z računalniškim CAD orodjem (UC11, UC12). Na koncu
tega poglavja je na kratko opisano kje se pravokotna projekcija uporablja ter kdo jo
uporablja (UC14).

DZ5 [23]. Naloge za tehnično dokumentacijo se pričnejo že v prvem poglavju Kako
predstavimo predmet. Prva naloga je izdelava prostorskega kota s katero je zajet UC11.
Naslednji dve nalogi delno pokrivata UC12. Prva zahteva od reševalca, da poimenuje
predmete narisane v pravokotni projekciji ter dopoldne manjkajoče projekcije. Sledi
skiciranja kvadra, hiše in poljubnega narisanega predmeta v pravokotni projekciji. Nato
lahko reševalec izreže iz DZ razvit model hiše in ga zlepi v model hiše ter kot takega
uporabi za risanje v prostorskem kotu (UC11). Tehnična dokumentacija se nadaljuje v
poglavju Umetna gradiva. V tem poglavju je potrebno narisati skico zamisli izdelka iz
umetne snovi, priložen je tudi načrt za izdelavo izdelka iz umetnih gradiv (UC14).
Sledijo naloge pri katerih je potrebno risbe dopolniti s kotiranjem.

U6 [24]. U6 v poglavju Pravokotna projekcija najprej ponovi že znane pojme: ideja,
tehnična skica in tehnična risba. Sledi podpoglavje Risanje predmetov v pravokotni
projekciji kjer U6 razloži namen uporabe pravokotne projekcije in uporabo projiciranja
na več ravnin (UC10, UC12). Nato U6 nadaljuje s podrobno slikovno in opisno
predstavitvijo nastanka pravokotne projekcije na projicirni ravnini (UC11). Sledi
nazoren prikaz enostavnega predmeta risanega s pomočjo programa ciciCAD (UC12). S
tehniško dokumentacijo se nato srečamo še v poglavju Gradiva in obdelave in sicer v
podpoglavju Kako izdelamo izdelek. Tu je opisan postopek vseh faz izdelave izdelka
skupaj s tehnično dokumentacijo. Za izdelavo izdelka je priložena še delavniška risba s
kosovnico ter tehnološki list (UC14).

DZ6 [25]. DZ6 vsebuje sedem nalog za utrjevanje pravokotne projekcije v poglavju
Pravokotna projekcija. Najprej so tri naloge dopolnjevanja manjkajočih delov
pravokotne projekcije, nato sledijo tri naloge risanja pravokotne projekcije na podlagi
izometrične upodobitve predmetov (UC12). Zadnja naloga vsebuje mrežo zvonika, ki jo
je potrebno izrezati, sestaviti ter nato narisati pravokotno projekcijo izdelka. V sklopu
načrtovanja predmeta iz umetnih snovi DZ6 vsebuje še predloge za tehnično in
tehnološko dokumentacijo (UC14).
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3.3.3. Učbeniki in delavni zvezki za 8. razred

U7 [26]. V U7 je risanje izometrične projekcije predstavljeno na nekaj straneh. Nahaja
se v poglavju Tehnično risanje in izometrična projekcija. Najprej U7 razloži namen
uporabe izometrične projekcije (UC15), nato to poglavje vsebuje ponovitev različnih
projekcij. Nadaljuje se s podpoglavjem Izometrična projekcija, kjer je predstavljena
projekcijska ravnina ter nastanek slike predmeta v izometrični projekciji (UC16). Na
dveh slikovnih predstavitvah je nato prikazan postopek risanja izometrične projekcije z
postopnim dodajanjem in odvzemanjem ter enak predmet prikazan v izometrični in
pravokotni projekciji (UC17). Za več informacij o tehničnem risanju jih učbenik napoti
k učbeniku Risanje v geometriji in tehniki.

U8 [28]. Pri U8 je tehnično risanje zajeto v poglavju Izometrična projekcija. Najprej je
obširno opisano kakšen je namen in uporaba izometrične projekcije (UC15) in prikaz
različnih projekcij. Sledi podpoglavje Kako nastane izometrična projekcija, v katerem s
U8 prikaže nastanek slike stola v izometrični projekciji (UC16). V nadaljevanju je
opisno in slikovno prikazanje risanje kvadra, sestavljenega predmeta in kroga v
izometrični projekciji (UC17).

DZ7 [29]. DZ7 vsebuje najprej tri naloge pri kateri je potrebno na podlagi narisane
pravokotne projekcije dopolniti sliko v izometrični projekciji (UC17). Sledita še dve
nalogi. Pri prvi je potrebno izbrati enega izmed narisanih predmetov ter ga narisati v
izometrični projekciji (UC17). Pri drugi nalogi pa je potrebno oblikovati prospekt
(UC18). DZ7 vsebuje tudi predloge za risanje delavniške risbe kovinskega predmeta
(UC19)

U9 [30] V U9 je izometrična predstavljena v svojem poglavju. Najprej U5 predstavi
kakšen je namen izometrične projekcije (UC15). Sledi podpoglavje Predmet v
izometrični projekciji nastaja postopno, kjer je prikazana postavitev mize v prostorski
kot izometrične projekcije ter se nadaljuje s ponazoritvijo predmeta v izometrični
projekciji (UC16). V naslednjem podpoglavju Kako grafično ponazorimo predmet v
izometrični projekciji je nazorno po korakih prikazano, kako se postopno riše predmet v
tej projekciji (UC17). Predmet, ki je prikazan, je zvočna skrinjica oziroma pokončni
kvader v izometrični projekciji. Sledi še projekcija zvočnika na zvočni skrinjici oziroma
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projekcija kroga na pokončni kvader. Učbenik nadaljuje z risanjem novega predmeta
(predmet sestavljen iz treh različnih kvadrov) s pomočjo računalniškega programa
CiciCAD, s katerim popolnoma izpolni UC17. Ta del je predstavljen v podpoglavju
Risanje predmetov v izometrični projekciji s pomočjo grafičnega računalniškega orodja.
Na koncu tega podpoglavje je nato še kot zanimivost prikazana risba stojala v
izometrični projekciji, ki je prav tako narisan z računalniškim orodjem CiciCAD. S
tehnično dokumentacijo se v učbenik srečamo še v poglavju Svečnik iz kovine. Tu je v
pomoč za izdelavo predmeta dodana sestavna oziroma montažna risba, delavniška risba
in tehnološki list (UC19).

DZ8 [31]. V poglavju Izometrična projekcija vsebuje DZ osem nalog, ki pokrivajo le
UC17. Tako DZ8 vsebuje najprej nalogi dopolnjevanja pravokotne projekcije na
podlagi izometrične projekcije, nato sledita ravno obratni nalogi, pri katerih je potrebno
dopolniti izometrično projekcijo na podlagi dane pravokotne projekcije. DZ nadaljuje z
nalogo konstruiranja kroga v izometrični projekciji ter nalogo risanja izometrične
projekcije predmeta (zvočne skrinjice) na podlagi podane pravokotne projekcije. Sledijo
naloge konstruiranja predmetov s pomočjo računalniškega programa CiciCAD, pri
katerih je potrebno dodati v DZ komentar o postopku konstruiranja. Za izdelavo
kovinskega predmeta vsebuje DZ8 tudi tehnično in tehnološko dokumentacijo za
izdelavo izdelka (UC19).

3.4 POMANJKLJIVOSTI PRI ELEMENTIH TEHNIČNEGA RISANJA V
UČBENIKIH IN DELAVNIH ZVEZKIH
Poglavje zajema pregled učbenikov in delavnih zvezkov, ki se uporabljajo pri predmetu
TIT glede pomanjkljivosti in napak pri razlagah in nalogah tehnične dokumentacije.
Dobljeni rezultati so predstavljeni v preglednicah 3.10 in 3.11, iz katerih je tudi
razvidno, pri katerih elementih tehničnega risanja prihaja do napak.
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Preglednica 3.10: Pomanjkljivosti pri elementih tehničnega risanja v učbenikih TIT.

ELEMENTI
TEHNIČNEGA
RISANJA
Skica
Kotiranje
Plašč telesa
Merila
Izbira črt
Tehnična pisava
Glava risbe
Položaj risanja
predmeta in izbira
projekcije
Koordinatni sistem
ravnine projiciranja
Delavniška risba
Sestavna risba
Montažna risba
Tehnična risba

6. R

7. R

U1

U2

U3

X
X

X

X

8.R

U4

U5

U6

U7

X

X

X

X

U8

U9

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

Pri pregledu učbenikov smo opazili, da je največ pomanjkljivosti prihajalo, zaradi
poenostavitev za boljše razumevanje pri učbenikih za šesti razred. Prva poenostavitev
pri učbenikih U2 – U3 so skice, ki so v nekaterih primerih risane brez ustreznih mer,
priloga 9.1 - 9.2. Vsi učbeniki za šesti razred pa vsebujejo pomanjkljivosti pri primerih
delavniških risb. Pri U1 in U2 pa lahko najdemo še nekatere druge nepravilnosti. Pri U1
nas zmoti, da so kotirani elementi pri delavniških risbah, priloga 9.4, rdeče barve s tem,
da tukaj ne gre za didaktičen poudarek. Pri istih delavniških risbah lahko opazimo tudi
napačno vpisovanje kosovnice in več kotirnih številk na eni kotirni črti. Pri U2 opazimo
naslednje: nepravilno navajanje skritih robov pri montažni risbi, ki so narisani s
pikčasto črto, manjkajoče pomožne črte pri sestavni risbi raglje, priloga 9.3 (a).
Nepravilno je narisana tudi risba posameznih delov raglje, priloga 9.3 (b), saj vsebuje
nepravilno izbran naris, neujemanje dimenzij (izvrtina ni poravnana), prav tako bi bilo
bolje, da bi bila zaradi pomanjkanja prostora vrednost premera izvrtine napisana izven
prostora za vpis.

V U4-6 za sedmi razred je poudarek na pravokotni projekciji. Opazimo lahko, da je
skupna pomanjkljivost vseh U, da so pri razlagah nastanka pravokotne projekcije
pomanjkljivi koordinatni sistemi brez poimenovanj koordinatnih osi ter označb smeri
osi, priloga 9.6 (a). Pri U5 lahko opazimo, da je narisana tehnična risba zvočnika rdeče
kotirana. Pri U6 in U9 pa opazimo tudi nepopolno delavniško risbo, priloga 9.6 (b), saj
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bi morala delavniška risba poleg razgrnjene mreže predmeta vsebovati še predmet
predstavljen v najmanj dveh pogledih ter aksonometrični prikaz končnega izdelka.
Preglednica 3.11: Pomanjkljivosti pri elementih tehničnega risanja v delavnih zvezkih TIT.

ELEMENTI
TEHNIČNEGA
RISANJA
Skica
Kotiranje
Plašč telesa
Merila
Izbira črt
Tehnična pisava
Glava risbe
Položaj risanja
predmeta in izbira
projekcije
Koordinatni sistem
ravnine projiciranja

6. R
DZ1

DZ2

7. R
DZ3

DZ4

DZ5

8. R
DZ6

DZ8

DZ9

X

X

X

X
X
X

X

X

X

Pri DZ za šesti razred ni večjih pomanjkljivosti. Predlagamo le, da bi bile pri 3. in 4.
nalogi DZ1 risbe postavljene tako, kot zasedejo mesto v naravi, priloga 9.5. Pri DZ za
sedmi je veliko nalog tehnično nepopolnih zaradi pomanjkljivo označenih koordinatnih
osi projiciranih ravnin. Opazimo tudi, da so v DZ4 predmeti narisani v izometrični
projekciji le delno kotirani (ne vsebujejo kotirnih številk), priloga 9.7, ter da so pri DZ 5
pregibi plašča kotirani z napačno črto, priloga 9.8. Prav tako vsebujejo učbeniki za osmi
razred pomanjkljivo označene koordinatne sisteme ravnine projiciranja.

Učni načrt zajema, da učenci rišejo pravokotno in izometrično projekcijo z roko kot tudi
z orodjem CAD. V učbenikih U1, U3, U5, U6 in U9 je predstavljeno risanje pravokotne
in izometrične projekcij z grafičnim programom CiciCAD. Pri pregledu teh učbenikov
smo tako zasledili, da imajo risbe narisane s tem nekatere nepravilnosti. Kot primer naj
navedemo U1, pri katerih so primeri sestavne in delavniške risbe narisane s tem
programom. Opazimo nepravilno kotiranje (dve številki na eni kotirni črti), nepravilen
odmik kotirne črte od kotiranega predmeta in nepravilno vpisovanje kosovnice.
Opazimo tudi, da program ne ponuja popolnega označevanja koordinatnih sistemov.

S programom lahko tako rišemo le pravokotno in izometrično projekcijo. Program pa
tako ne vsebuje tudi 3D modeliranja, ki je potreben pri nekaterih delavniških risbah
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(ploščatih materialov) ter je tudi v pomoč učencem za boljšo prostorsko predstavo.
Kljub temu, da je CiciCAD narejen za potrebe tehničnega risanja v osnovni šoli, je za
učence še vedno zahteven [36].
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4 ANKETNI VPRAŠALNIK
S pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli ugotoviti ali učitelji in študentje-bodoči
učitelji pri svojem delu oz. na pedagoški praksi uporabljajo učbenike za predmet TIT ter
če pri poučevanju ponavljajo napake in pomanjkljivosti, katere se pojavljajo v
učbenikih. Zanimalo nas je tudi ali pri pouku TIT učitelji spreminjajo predmete za
uporabo pri tehničnem risanju in kdaj uporabljajo atraktivne primere ter če študentje in
učitelji obnavljajo in nadgrajujejo svoje znanje tehnične dokumentacije.

4.1 PREDSTAVITEV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
Vprašanja v anketi slonijo predvsem na primerih iz učbenikov za TIT. Vprašalnik je
sestavljen iz 19 vprašanj ter je razdeljen na 5 sklopov.

I Uporaba gradiv pri poučevanju tehnike in tehnologije. Sklop vsebuje štiri
vprašanja, ki zajemajo uporabo učbenikov, delavnih zvezkov ter ostalih gradiv, ki jih
uporabljajo študentje pri praksi in nastopih ter učitelji pri poučevanju TIT. Četrto
vprašanje, ki se nanaša na spreminjaje oziroma posodabljanje predmetov pri poučevanju
TIT, je namenjeno le učiteljem.

II Vsebina skice delavniške in sestavne risbe. Nanaša se na prepoznavo pravilno
narisane skice ter na poznavanje vsebine delavniške in sestavne risbe. Peto vprašanje
ugotavlja ali učitelji in študentje prepoznajo pravilno narisano skico, ki se nahaja pod
odgovorom B. Pri 6. in 7. vprašanju ugotavljamo ali po pravilih tehničnega risanja pri
delavniški in sestavni risbi učitelji in študentje uporabljajo le ortogonalno Mongeovo
(pravokotno) projekcijo ali uporabljajo morda tudi katere druge projekcije. 8. naloga se
navezuje na vpisovanje kosovnice, ki se po pravilih vpisuje od spodaj navzgor. Z 9.
vprašanjem pa skušamo ugotoviti ali učitelji upoštevajo nova pravila tehničnega risanja
pri predstavitvi ploščatih materialov (pločevine, papirja, lepenke), ki zahteva, da
delavniška risba vsebuje predmet predstavljen v pravokotni projekciji, mreži in
aksonometrični projekciji.
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III Položaj risanja predmeta in izbira ter število projekcij. Vsebuje nalogi
prepoznave pravilno narisanih koordinatnih sistemov pri pravokotni in izometrični
projekciji. Razporeditev projekcij na delavniški risbi ter uporabo in prepoznavo uporabe
dodatnih pogledov. Z deseto in enajsto nalogo ugotavljamo ali učitelji uporabljajo pri
risanju izometrične in pravokotne projekcije popoln koordinatni sistem (označevanje
koordinatnih

osi

s

puščicami

in

njihovimi

poimenovanji)

ali

uporabljajo

poenostavljenega. 12. in 13. naloga se nanašata na pravilno postavitev projekcij ter
izbiro narisa pri pravokotni projekciji. Obe pravilni postavitvi se nahajata pod
odgovoroma C. Pri 14. nalogi sprašujemo učitelje ali morda uporabljajo dodatne
poglede pri pouku TIT in v katerih primerih. Petnajsta naloga ima dva pravilna
odgovora (C – 4. ali D – 6. pogledov) in ugotavlja ali učitelji in študentje prepoznajo
potrebo po dodatnih pogledih..

IV Črte tehničnega risanja in kotiranja. Zajema uporabo novega pravila risanja črt in
kotiranja. Pri šestnajstem vprašanju skušamo ugotoviti ali anketiranci uporabljajo nov
način označevanja pregibov in sicer uporabo tanke polne črte namesto črtkane črte. Pri
sedemnajstem vprašanju pa ugotavljamo ali učitelji in študentje uporabljajo črtkano črto
za označevanje nevidnih robov.

V Znanje tehnične dokumentacije. Vsebuje dve vprašanji, ki se nanašata na mnenje
anketirancev o svojem znanju tehnične dokumentacije.

4.2 ANALIZA REZULTATOV PO TEMATSKIH SKLOPIH
V anketo smo zajeli 13 študentov 3. letnika in 12 študentov 4. letnika Pedagoške
fakultete v Ljubljani (28 % študentov in 72 % študentk) ter 11 učiteljev predmeta
tehnike in tehnologije (45 % učiteljev in 55 % učiteljic). Od vseh anketiranih učiteljev
ima od 1-10 let delovne dobe kot učitelj 36 %, 9 % ima od 11 – 20 let delovne dobe, 45
% učiteljev pa ima od 21 - 30 let delovne dobe Eden izmed učiteljev (9 %) ima 32 let
delovne dobe učitelja. Kar 55 % učiteljev ima naziv svetovalca, 27 % učiteljev ima
naziv mentorja, 18 % učiteljev pa nima nobenega naziva.

Dobljeni podatki so bili obdelani s pregledničnim programom (Microsoft Excel). Iz
preglednic in grafikonov lahko razberemo rezultate vprašalnika.
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4.2.1 Uporaba gradiv pri poučevanju tehnike in tehnologije.

Preglednica 4.1 prikazuje katere učbenike uporabljajo učitelji in študentje pri
poučevanju TIT.
Preglednica 4.1: Uporaba učbenikov pri pouku Tehnike in tehnologije.

U1

6. razred
U2

U3

U4

7. razred
U5

U6

U7

8. razred
U8

U9

učitelji

9%

18 %

55 %

18 %

9%

45 %

18 %

36 %

27 %

študentje

0%

40 %

44 %

0%

44 %

40 %

8%

16 %

60 %

Iz preglednice 4.1 lahko razberemo, da so v 6. razredu pri poučevanju TIT pri študentih
in učiteljih najmanj uporabljen U1, najbolj pa U3. V 7. razredu je med najbolj
uporabljenimi U6, najmanj učiteljev in nobeden izmed študentov ne uporablja pri
poučevanju U4. V 8. razredu pri študentih s 60 % najbolj prevladuje U9, pri učiteljih s
36 % U8, s 27 % pa mu sledi U9. Anketa je pokazala tudi, da eden izmed učiteljev pri
svojem delu ne uporablja učbenikov, eden pa uporablja učbenike drugih avtorjev (za
prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom). 2 študenta sta pri
poučevanju uporabljala vse učbenike, 2 pa na zastavljeno vprašanje nista odgovorila.

V preglednici 4.2 so predstavljeni podatki o uporabi delavnih zvezkov študentov in
učiteljev pri poučevanju TIT.
Preglednica 4.2: Uporaba delavnih zvezkov pri pouku Tehnike in tehnologije.
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18 %
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40 %
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0%
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40 %
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Kar 55 % anketiranih učiteljev in 44 % študentov v 6. razredu uporablja DZ3. Najmanj
uporabljen je DZ1, katerega ne uporablja nobeden izmed anketirancev. Prav tako je v 7.
razredu najmanj v uporabi DZ4. Največ v 7. razredu učitelji uporabljajo DZ6, študentje
pa DZ5. V 8. razredu med študenti s 60 % prevladuje DZ9. Pri učiteljih s 27 % prevlada
DZ8, s 18 % pa mu sledita DZ7 in DZ9. Glede na podatke študentov ugotovimo, da
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uporabljajo iste delavne zvezke avtorjev kot pri učbenikih. Prav tako sta 2 študenta
odgovorila, da poznata vse delavne zvezke, dva pa na vprašanje nista odgovorila.

Slika 4.1 nam kaže katera gradiva učitelji in študentje uporabljajo pri poučevanju. Na
vprašanje kje dobijo potrebno tehnično dokumentacijo za izdelavo izdelkov pri TIT so
učitelji in študentje odgovorili z več odgovori. Največ gradiv učitelji izdelajo kar sami,
sledita še uporaba delavnih zvezkov in interneta. 45 % anketiranih učiteljev si pomaga
pri izdelavi izdelkov tudi z učbeniki. Eden od učiteljev pa je navedel, da si pomaga tudi
z drugimi strokovni gradivi in sicer z revijo Tim. Prav tako si tudi študentje pri izdelavi
izdelkov največ pomagajo z delavnimi zvezki (54 % in 55 %) in internetom (3. letnik 54
%, 4 letnik 58 %). Odgovori med študenti 3. in 4. letnikov pa se močno razlikujejo pri
uporabi učbenikov ter samostojno izdelavo gradiv. Kar 67 % študentov 4. letnikov si
pomaga pri izdelavi izdelka tudi z učbeniki, medtem ko si pri 3. letnikih z učbeniki
pomaga le 23 % študentov. Polovica 4. letnikov gradiva izdelajo sami, izmed vseh
anketiranih študentov 3. letnika je takih le 15 %.

Št. odgovorov / % %'

80%
60%
40%
20%
0%
UTIT

DZTIT

MG

INT

GIS

OSG

BO

Gradiva

Slika 4.1: Odgovori učiteljev (črn stolpec), študentov 3. letnika (siv stolpec) in študentov 4. letnika (bel
stolpec) na 3. vprašanje (Kje dobite potrebno tehnično dokumentacijo (delavniško risbo, sestavljeno
risbo) za izdelavo izdelkov pri TIT?), kjer pomenijo UTIT – učbenik za TIT, DZTIT – delavni zvezek za
TIT, MG – multimedijska gradiva, INT – internet, GIS – gradivo izdelam sam, OSG – ostala strokovna
gradiva in BO – brez odgovora.

Četrto vprašanje prvega sklopa, ki je spraševalo o pogostosti posodabljanja predmetov
za uporabo pri tehničnem risanju, je bilo namenjeno le učiteljem. Anketa je pokazala, da
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se učitelji trudijo narediti pouk zanimiv z novimi predmeti. Več kot polovica učiteljev
(55 %) predmete za uporabo pri tehničnem risanju spreminja občasno. 35 % učiteljev
vsako leto posodobi tehnično risanje z novim predmetom, samo 9 % učiteljev pa ostaja
pri istih predmetih.

4.2.2 Vsebina skice, delavniške in sestavne risbe

Odgovore na peto vprašanje prikazuje slika 4.3.

Slika 4.3: Odgovori učiteljev in študentov na 5. vprašanje (Katero izmed naslednjih narisanih risb bi
označili za pravilno narisano tehnično skico?). Izbrani odgovori: A – prikaz izdelka mosta iz ene
perspektive, B – pravilna narisana tehnična skica, ki prikazuje stojalo za mobitel, C – skica ladjice, risana
ob šestilu in ravnilu brez mer, D – izometrična narisana skica raglje, kjer pomeni črni stolpec - učitelji in
beli - študentje.

Večino učiteljev in učencev je pravilno odgovorilo, da je pravilno narisana skica
prostoročna ter že upošteva pravila tehničnega risanja (64 %, odgovor B). Ostalih 36 %
učiteljev smatra za pravilno narisano skico, prostoročno narisano izometrično
upodobitev predmeta. 16 % anketiranih učencev je odgovorilo z odgovorom D
(izometrična upodobitev predmeta) ter z odgovorom C, ki kaže ob ravnilu narisan
predmet v narisu in tlorisu. Eden izmed študentov na vprašanje ni odgovoril.
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Slika 4.4 kaže v katerih projekcijah učitelji in študentje rišejo sestavno risbo. Kar 55 %
učiteljev in 56 % študentov riše sestavno risbo v izometrični projekciji. Le 27 %
učiteljev in 28 % študentov je na vprašanje pravilno odgovorilo, da je potrebno risati
sestavno risbo v ortogonalni Mongeovi (pravokotni) projekciji. 9 % učiteljev meni, da
se sestavna risba lahko riše v centralni in izometrični projekciji, ostalih 9 % pa, da jo
lahko rišemo v izometrični in ortogonalni pravokotni projekciji. 8 % študentov na
vprašanje ni odgovorilo, 4 % študentov meni, da sestavno risbo rišemo v dimetrični
projekciji, ostalih 4 % pa meni, da jo rišemo v centralni projekciji.

Slika 4.4: Odgovori učiteljev in študentov na 6. vprašanje (V kateri od naslednjih projekcij rišete sestavno
risbo?), kjer okrajšave pomenijo: IP – izometrična projekcija, PP – pravokotna projekcija, DP –
dimetrična projekcija, CP – centralna projekcija, CP in IP – centralna projekcija in izometrična projekcija,
IP in PP – izometrična projekcija in pravokotna projekcija, BO – brez odgovora, kjer pomeni črni stolpec
- učitelji in beli - študentje.

V katerih projekcija rišejo anketiranci delavniško risbo prikazuje slika 4.5.
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Slika 4.5: Odgovori učiteljev in študentov na 7. vprašanje (V kateri od naslednjih projekcij rišete
delavniško risbo?), kjer okrajšave pomenijo: IP – izometrična projekcija, PP – pravokotna projekcija, DP
– dimetrična projekcija, CP – centralna projekcija, IP in PP – izometrična projekcija in pravokotna
projekcija, BO – brez odgovora, kjer pomeni črni stolpec - učitelji in beli - študentje.

Večina učiteljev (82 %) in dobra polovica študentov (52 %) pravilno riše delavniško
risbo, in sicer v pravokotni projekciji. 9 % učiteljev in 32 % študentov riše delavniško
risbo v izometrični projekciji. Eden izmed učiteljev pa riše delavniško risbo v
izometrični in pravokotni projekciji. Na vprašanje ni odgovorilo 16 % anketiranih
študentov.

Slika 4.6 kaže kako učitelji in študentje vpisujejo kosovnico. Vsi anketiranci so mnenja,
da je le eden izmed načinov vpisovanje kosovnice pravilen. Iz preglednice 4.6 lahko
opazimo, da 82 % učiteljev uporablja pravilen način zapisa kosovnice, medtem ko tak
način uporablja le 48 % študentov.
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Slika 4.6: Odgovori učiteljev in študentov na 8. vprašanje (Kako vpisujete kosovnico?) , kjer pomeni črni
stolpec - učitelji in beli - študentje.

Preglednica 4.3: Odgovori o predstavitvi preoblikovanih izdelkov iz ploščatega materiala.
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Kako predstavite preoblikovane izdelke narejene iz ploščatega materiala
(pločevina, lepenka) na delavniški risbi?
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Delavniška risba vsebuje predmet predstavljen v razvitem stanju (mreži).
Delavniška risba vsebuje predmet predstavljen v pravokotni projekciji in
razvitem stanju.
Delavniška risba vsebuje predmet predstavljen v aksonometrični
projekciji.
Delavniška risba vsebuje predmet predstavljen v pravokotni projekciji,
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Preglednica 4.3 prikazuje odgovore na deveto vprašanje, kako učitelji in študentje
prikazujejo izdelke iz ploščatega materiala na delavniški risbi. Največ učitelj upodobi
ploščati izdelek v pravokotni projekciji in razvitem stanju (36 %). Največ študentov pa
upodobi ploščati izdelek le v pravokotni projekciji. S 27 % (učitelji) in 36 % (študentje)
sledi predstavitev ploščatega predmeta v razvitem stanju. Le 18 % učiteljev in 8 %
študentov predmet pravilno predstavi, in sicer v pravokotni projekciji, mreži in
aksonometrični projekciji. 8 % študentov na vprašanje ni odgovorilo
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4.2.3 Položaj risanja predmeta in izbira in število projekcij

Slika 4.7 kaže odgovore učiteljev in študentov na vprašanje o tehnično pravilni risbi
pravokotne projekcije.

Slika 4.7: Odgovori učiteljev in študentov na 10. vprašanje (Katero od risb pravokotne projekcije smatrate
za tehnično pravilno?). Izbrani odgovori: A – prikaz predmeta v pravokotni projekciji brez poimenovanj
koordinatnih osi ter označb smeri osi, B – prikaz predmeta v pravokotni projekciji brez poimenovanj
koordinatnih osi, C – pravilen prikaz predmeta v pravokotni projekciji, kjer pomeni črni stolpec - učitelji
in beli - študentje.

Največ učiteljev (55 %) in študentov (36 %) je izbralo risbo B, ki je tehnično
nepopolna. Iz slike lahko ugotovimo, da risbo C, ki je tehnično pravilno narisana vsi
učitelji smatrajo kot tehnično nepravilno, 28 % študentov pa jo smatra za tehnično
pravilno. 18 % učiteljev je mnenja, da sta tehnično pravilni risbi A in B, prav tako pa jih
18 % meni, da so tehnično pravilne vse risbe. Pri študentih jih le 4 % meni, da sta
pravilni skici A in B ter 8 %, da so tehnično pravilne vse skice.

Slika 4.8 kaže odgovore anketiranih na vprašanje o tehnično pravilno narisani risbi
izometrične projekcije. Odgovori kažejo, da za večino učiteljev in študentov koordinatni
sistem ni pomemben, saj je 55 % učiteljev in 36 % študentov na vprašanje odgovorilo,
da so tehnično pravilne vse risbe. Sledi odgovor B (18 % učiteljev, 24 % študentov), ki
prikazuje izometrično narisan kvader v koordinatnem sistemu brez oznak puščic. Za
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odgovor A in B se je odločilo 18 % učiteljev in 8 % študentov. 9 % učiteljev in 12 %
študentov je mnenja, da sta pravilni risbi B in C. Za odgovor, da je tehnično pravilna
samo risba A ali C se ni odločil nobeden izmed učiteljev. Medtem 12 % študentov meni,
da je tehnično pravilna risba A. Izmed vseh anketiranih, je le 8 % študentov pravilno
odgovorilo z odgovorom C.

4.8: Odgovori učiteljev in študentov na 11. vprašanje (Kateri od naslednjih primerov izometrične
projekcije smatrate za tehnično pravilno?). Izbrani odgovori: A – prikaz predmeta v izometrični projekciji
brez poimenovanj koordinatnih osi, B – prikaz predmeta v izometrični projekciji brez označb smeri
koordinatnih osi, C – pravilen prikaz predmeta v izometrični projekciji, kjer pomeni črni stolpec - učitelji
in beli - študentje.

Na sliki 4.9 so prikazani odgovori na dvanajsto vprašanje o razporeditvi projekcije trupa
ladjice. Za pravilen odgovor C se je odločilo 40 % učiteljev in 55 % študentov. 16 %
učiteljev in 18 % študentov se je odločilo za razporeditev projekcije pod črko A, 32 %
učiteljev in 9 % študentov za odgovor B ter 12 % učiteljev in 18 % študentov za
projekcijo pod črko D.
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Slika 4.9: Odgovori učiteljev in študentov na 12. vprašanje (Katerega od naslednjih razporeditev projekcij
bi uporabili v delavniški risbi posameznih elementov, da bi predstavili trup ladjice, ki je na spodnji
sliki?). Izbrani odgovori: A – prikaz trupa ladjice v narisu in stranskem risu, B – prikaz trupa ladjice v
narisu in tlorisu, C – pravilen prikaz trupa ladjice v narisu in tlorisu, D - prikaz trupa ladjice v narisu in
tlorisu, kjer pomeni črni stolpec - učitelji in beli - študentje.

Slika 4.10 kaže kako so učitelji in študentje odgovarjali na trinajsto vprašanje. Največ
učiteljev se je odločilo za nepravilen odgovor A (27 %) in pravilen odgovor C (27 %).
Večina ostalih učiteljev se je odločilo za postavitvi projekciji A in B (18 %) oziroma, da
lahko projekcijo poljubno izbiramo (18 %). Prav tako se je za pravilen odgovor C (40
%) odločila večina študentov. 36 % študentov je izbralo odgovor A, 12 % študentov pa
je mnenja, da lahko projekcije izbiramo poljubno.
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Slika 4.10: Odgovori učiteljev in študentov na 13. vprašanje (Kateri dve projekciji bi uporabili za
upodobitev stranice raglje (dispozicijska številka 3)). Izbrani odgovori: A – prikaz raglje v narisu in
tlorisu, B – prikaz trupa ladjice v narisu in stranskem risu, C – pravilen prikaz trupa ladjice v narisu in
tlorisu, kjer pomeni črni stolpec - učitelji in beli - študentje.

Na 14. vprašanje (Ali kdaj pri TIT za upodobitev predmeta poleg osnovnih treh
projekcij uporabijo dodatne projekcije), je kar 64 % anketiranih učiteljev (64 %)
odgovorilo, da pri pouku TIT nikoli ne uporabijo dodatne projekcije. 27 % učiteljev jih
prikaže le v nekaterih primerih, eden od enajstih učiteljev pa pogosto uporabi dodatne
projekcije. Učitelji so navajali, da dodatne primere prikažejo le kot informacijo ob
zaključku TIT, zaradi nadaljnjega šolanja in zaradi boljše predstave učencev.

Slika 4.12 kaže koliko pogledov bi učitelji in študentje uporabili, da bi prikazali narisani
predmet. Večina vseh učiteljev (82 %) in 52 % študentov je zmotnega mnenja, da so za
dober prikaz predmeta dovolj že trije pogledi. Da so potrebni več kot trije pogledi je
pravilno odgovorilo 9 % vprašanih učiteljev ter 36 % študentov, ki meni da so dovolj
štirje pogledi. Prav tako je 8 % študentov pravilno odgovorilo, da bi predmet prikazali z
vsemi šestimi pogledi. Odgovora ni podal eden učitelj ter en študent.
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Slika 4.12: Odgovori učiteljev in študentov na 15. vprašanje (Koliko pogledov bi uporabili, da bi
predstavili celoten predmet v pravokotni projekciji?). Izbrani odgovori: A – dva pogleda, B – trije
pogledi, C – štirje pogledi, D – šest pogledov, kjer pomeni črni stolpec - učitelji in beli - študentje.

4.2.4 Črte tehničnega risanja in kotiranje

Slika 4.13: Odgovori učiteljev in študentov na 16. vprašanje (Katera od naslednjih razvitih mrež hiše ima
pravilno označene pregibe?). Izbrani odgovori: A – prikaz pravilno označenih pregibov na razviti mreži
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hiše, B – prikaz označenih pregibov na razviti mreži hiše z debelo polno črto, C – prikaz označenih
pregibov na razviti mreži hiše s črtkano črto, kjer pomeni črni stolpec - učitelji in beli - študentje.

Iz slike 4.13 lahko preberemo, da večina učiteljev (55 %) in študentov (84 %) še vedno
uporablja starejši način prikazovanja pregibov, kateri se označuje s črtkano črto. Nov
način risanja pregibov s tanko polno črto uporablja 36 % učiteljev in le 12 % študentov.
Eden izmed učiteljev ter eden izmed študentov na vprašanje nista odgovorila.

Na sliki 4.14 lahko opazimo, da se v šolah uporablja pravilen način označevanja
nevidnih črt, tj., s tanko črtkano črto označuje nevidne robove kar 73 % učiteljev in 80
% študentov. 18 % učiteljev za nevidne robove uporablja tanko polno črto. Pri študentih
12 % študentov uporablja tanko črto – piko – piko – črto ter 8 % študentov tanko – piko
črto.

Slika 4.14: Odgovori učiteljev in študentov na 17. vprašanje (S kakšno črto označujete nevidne robove?),
kjer okrajšave pomenijo: DPČ – debela polna črta, TPČ – tanka polna črta, TČČ – tanka črta – črta, TČP
– tanka črta – pika, TČPPČ – tanka črta – pika – pika črta, BO – brez odgovora, kjer pomeni črni stolpec učitelji in beli - študentje.
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4.2.5 Znanje tehnične dokumentacije

Iz slike 4.15 lahko razberemo, da učitelji (82%) v večini ocenjujejo svoje znanje
tehničnega risanja kot zadovoljivo, le 18 % ostalih učiteljev pa kot zelo dobro. Pri
študentih prav tako 56 % študentov smatra svoje znanje tehničnega risanja kot
zadovoljivo, kar 44 % pa kot pomanjkljivo.

Slika 4.15: Odgovori učiteljev in študentov na 18. vprašanje (Svoje znanje tehnične dokumentacije
oziroma tehničnega risanja smatrate kot?) , kjer pomeni črni stolpec - učitelji in beli - študentje.

Slika 4.16 prikazuje ali učitelji obnavljajo in nadgrajujejo osvojeno znanje. Z znanjem
tehnične dokumentacije, ki so ga učitelji in študentje pridobili tekom študija in
poučevanja ni zadovoljno kar 80 % študentov in 36 % učiteljev, saj bi si znanje želeli
obnovi in nadgraditi. 64 % učiteljev in 20 % študentov pa je odgovorilo, da znanje
nadgrajujejo in obnavljajo sami.
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Slika 4.16: Odgovori učiteljev in študentov na 19. vprašanje o znanju tehnične dokumentacije. Izbrani
odgovori: A – bi si želel obnoviti in nadgraditi, B – zadovoljen sem z že osvojenim študijskim znanjem, C
– znanje nadgrajujem oziroma obnavljam sam, kjer pomeni črni stolpec - učitelji in beli - študentje.
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5 PRIMERI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

V prejšnjih dveh poglavjih diplomskega dela smo ugotovili, da vsebujejo U in DZ
nekatere nepravilnosti pri TD. Prav tako prihaja v nekaterih primerih tudi do
nerazumevanja pri študentih in učiteljih TIT, kar nam je pokazala opravljena anketa.
Najočitnejše so bile napake pri osnovnem kotiranju, glavi risbe s kosovnico ter pri
umestitvi predmeta v projekcijske ravnine. Anketa pa je dodatno pokazala, da prihaja
tudi do nejasnosti pri razlikovanju delavniške in sestavne risbe ter pri uporabi
pravokotne in izometrične projekcije pri teh risbah. V tem poglavju bomo skušali
odpraviti ta nerazumevanja in nejasnosti s konkretnimi primeri. Primeri tehnične
dokumentacije, ki jih navajamo so naši lastni in izdelani po pravilih TR. Za tri izdelke (,
smetišnica, svetilka) smo izdelali tudi podrobno TD, ki se nahaja v prilogah. Pri teh
izdelkih smo težili k temu, da so predmeti čim bolj atraktivni za učence ter da jih učitelji
lahko uporabijo pri pouku TIT.

Pri pregledu U in DZ smo tudi ugotovili, da so se napake pri TR večkrat pojavljale pri
risanju z grafičnim programom CiciCAD. Izdelava potrebne TD za prej omenjene
izdelke, nam je dala vpogled v to, da velikokrat programi za grafično risanje ponujajo
že shranjene predloge za TR (delavniške risbe, sestavne risbe), ki pa niso v skladu s
standardi TR. Prav tako lahko programi omogočajo nepravilno kotiranje, neustrezno
navajanje kosovnice ali oznake, ki niso po pravilih TR. V takšnih primerih je potrebno,
da spremenimo nastavitve grafičnega programa (če nam program to omogoča) ali sami s
programom skušamo popraviti napake. V primeru, da nam program ne more zadovoljiti
pravil tehničnega risanja je potrebno izbrati program, ki je ustrezen. Primeri TR v
nadaljevanju so risani s programom Solidworks.

Med izdelavo tega diplomskega dela je prišlo tudi do spremembe UN, zato smo v
zadnjem podpoglavju tega poglavja opisali spremembe, ki so prišle z novim UN.
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5.1 ELEMENTI TEHNIŠKIH RISB
V tretjem poglavju našega diplomskega dela smo ugotovili, da nekateri U in DZ
vsebujejo tehnične risbe z neustreznim kotiranjem in vpisovanjem kosovnic ter napačno
izbiro črt. V nadaljevanju bomo tako skušali odpraviti nerazumevanja na primeru
napačnega kotiranja. Pri naslednjem delu tega poglavja pa bomo prikazali kotiranje
plašča preoblikovanega dela pločevine z ustreznimi črtami ter ustrezno vpisovanje
kosovnice.

Kotiranje. Pri kotiranju najprej začnemo z risanjem kotirnih črt. Pri tem delu moramo
paziti, da ni oddaljenost kotirnih črt od roba kotiranega predmeta različna, kot kaže slika
5.1 (a). Oddaljenost naj znaša najmanj 10 oziroma 7 mm, kot lahko vidimo na
pravilnem primeru slike 5.1 (b). Velikost kotirnih puščic je predpisana s standardom
glede na debelino pisave, ta pa je predpisana za določen format risbe, slika 5.1 (b).

Pravila TR težijo k preglednemu kotiranju predmetov, zato ne vpisujemo kotirne
številke med pomožnima kotirnima črtama med katerima ni prostora za kotirno mero,
slika 5.1 (a). Prav tako pa ne smemo vpisovati zaradi pomanjkanja prostora dveh
kotirnih števil na eno kotirno črto, slika 9.4. Kot kaže slika 5.1 (b) vpišemo kotirno
številko na zunanji strani na podaljšku kotirne črte, slika 5.1 (b) ali pa uporabimo
kazalno črto, slika 2.24 (b).

(a)

(b)

Slika 5.1: (a) Primer nepravilnega kotiranje [16] in (b) primer pravilnega kotiranja.

Na sliki 5.1 (b) lahko opazimo še kotiranje krožnega loka, pri katerem je uporabljeno
kotiranje krožnega loka z lomljeno kotirno črto. To naredimo v primeru, kadar središče
krožnega loka ne leži na srednjici in je zunaj risanega predmeta.
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Izbira črt. V tretjem poglavju diplomskega dela smo ugotovili, da je pri nekaterih
primerih iz U in DZ izbira črt pri kotiranju elementov pomanjkljiva ali celo napačno
izbrana. S pomočjo ankete pa smo ugotovili, da je izbira črte največkrat napačna pri
risanju pregibov ploščatih predmetov. V nadaljevanju smo podali primere treh
predmetov iz tankih ploščatih materialov pri katerih je predmet kotiranja razvit v plašč.

Slika 5.2: Preoblikovani del pločevine v črko L.

Slika 5.2 prikazuje kotiran plašča črke L. V našem primeru imamo tanko pločevino,
zato je pregib označen le z eno tanko črto B. V splošnem velja, da v primeru, da bi imeli
debelejšo pločevino bi morali označiti začetek in konec pregiba z dvema tankima
črtama B. Kljub temu stroka na tem področju ni enotna in razumevanje tega pravila ni
enolično, ampak je natančna debelina pri kateri bi potrebovali dve črti domena
subjektivne presoje posameznika in lastnosti uporabljenega gradiva. Nad pregibno črto
vpišemo ustrezne kotirne podatke, ki nam povedo v katero smer poteka pregib, kolikšen
kot tvori pregib ter kakšen je radij pregiba. V primeru pomanjkanja prostora nad
pregibno črto pa uporabimo, kot je prikazano na sliki 5.2, kazalno črto. Podatki pregiba
na sliki 5.2 pomenijo, da poteka pregib navzgor za 90°, radij pregiba pa tvori 0,7 mm.
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Slika 5.3: Preoblikovani del pločevine v črko P.

Slika 5.3 nam kaže primer pločevine preoblikovane v črko P. Razviti plašč črke P
vsebuje dva pregiba. Prva vrednost 29,8 mm označuje velikost navpičnega dela črke P,
od spodnjega dela črke P do sredine prvega pregiba navpičnega dela črke P. Pregib
poteka navzdol za 70,5° z radijem 7,6 mm. Drugi pregib prikazuje središče
konveksnega dela črke P. Prav tako je tudi tu pločevina pregibana navzdol za 220,6°,
radij pregiba pa znaša 7,6 mm.

Slika 5.4 prikazuje kompleksnejši izdelek iz pločevine, preoblikovan v črko B.
Opazimo lahko, da ima razviti plašč 4 pregibe, ki potekajo razen enega navzdol. Kot pri
prejšnjih primerih prikazujejo črte pregiba sredino pregibnega dela z ustrezno označbo
smeri gibanja in radija pregibnega dela.

Slika 5.4: Preoblikovan del pločevine v črko B.

Glava risbe s kosovnico. Pregled U in DZ nam je pokazal, da se težave pojavljajo tudi
pri glavi risbe ter kosovnici. Predpostavljamo, da se te nepravilnosti pojavljajo tudi
zaradi grafičnih CAD programov. Različni grafični programi za tehnično risanje,
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vsebujejo različne glave za tehnične risbe. Pazimo, da izberemo pravega, torej takšnega,
ki ustreza standardu SIST ISO 7200 ali glavo po standardu narišemo. Glavo lahko tudi
ob upoštevanju standarda poenostavimo za šolske primere. Glavi je zgoraj priključena
še kosovnica, ki jo izpolnjujemo od spodaj navzgor, slika 5.5. Pri večjih projektih pa jo
izdelamo ločeno na formatih A4. Kot kaže slika 5.5 so v njej zapisani vsi elementi, ki
pripadajo celotnemu izdelku, materiali, merilo, uporabljeni standardi idr.

Slika 5.5: Primer glave s kosovnico za izdelek svetilka.

5.2 POLOŽAJ RISANJA PREDMETA
Analiza ankete je pokazala, da se težave pri risanju TR lahko pojavijo že pri umestitvi
predmeta v projekcijsko ravnino. Nepravilnosti so se največkrat pojavile pri uporabi
nepopolnega koordinatnega sistema ali pri izbiri narisa.

Razporeditev projekcij v koordinatni sistem. V osnovni šoli se učenci prvič srečajo s
TR, zato pri risanju pravokotne projekcije, izometrične projekcije in nasploh pri
tehničnih risbah težimo k boljši nazornosti ter s tem k uporabi koordinatnega sistema.
Ta učencem pomaga, da lahko hitro razvrstijo projekcijske poglede, posebej še takrat,
kadar imamo narisana samo dva pogleda. Pri risanju koordinatnega sistema moramo
paziti, da ga ne poenostavimo, ampak je popoln in kot tak vsebuje koordinatne puščice
in označbe, kot kaže slika 5. 6 (b).

Položaj risanja predmeta v projekcijsko ravnino. Težave so se pokazale tudi pri
umeščanju predmeta v projekcijsko ravnino. Tu najprej težimo k temu, da je predmet
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postavljen v takšen položaj, da so njegove ploskve in srednjice vzporedne ali
pravokotne na glavne ravnine risanja. Naris nato izberemo tako, da je vidnih kar največ
ploskev in robov predmeta, pri čemer se izogibamo risanju nevidnih robov. Slika 5.6
kaže, da smo izbrali naris tako, da ne vsebuje nobenih skritih robov.

(a)

(b)

Slika 5.6: (a) Predmet predstavljen v izometrični projekciji in (b) predmet narisan v projekcijskih
ravninah.

Pri izbiri ustreznega položaja risanja predmeta upoštevamo tudi, da je predmet
postavljen v položaj kakršnega zavzema v naravi. Slika 5.7 nam kaže, da naris plovca
ladjice ni izbran na način, da bi bil viden celoten plovec (npr. izbran tloris namesto
narisa), ampak, da je naris izbran glede na položaj, ki ga zavzema v naravnem stanju.
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Slika 5.7: Plovec ladjice umeščen v projekcijske ravnine.

Pri risanju posameznih delov na delavniških risbah upoštevamo, da so risani v takšni
legi, kot jo zavzemajo na sestavni risbi.

(a)

(b)

5.8: (a) Del sestavne slike rakete in (b) umestitev dela rakete s pozicijsko številko 4 v projekcijske
ravnine.

Pri sliki 5.8 (a) lahko vidimo tehnično risbo rakete, ki smo jo zaradi boljšega prikaza
izrezali iz sestavne risbe. Desno od nje pa sliko 5.8 (b) na kateri je narisan posamezen
del rakete, ki zavzema na sestavni sliki pozicijsko številko 4. Naris pri tej risbi je izbran
tako, da zavzema isti položaj kot na sestavni risbi.

67

5.3 TEHNIČNE RISBE
V tretjem in četrtem poglavju diplomskega dela smo ugotovili, da prihaja pri U, DZ do
nekaterih napak pri predstavitvi montažne, sestavne in delavniške risbe. Prav tako je
anketa pokazala, da nekatere nejasnosti obstajajo tudi pri študentih in učiteljih TIT. V
nadaljevanju so prikazane naštete tehnične risbe z namenom, da se vidijo razlike med
posameznimi tehničnimi risbami (glava risbe, prikaz, različne projekcije).

Montažna risba (razporeditvena risba). V osmem razredu se učenci seznanijo s
pravili izometrične projekcije. Kljub velikemu poudarku na izometrični projekciji v 8.
razredu je poznavanje uporabe te projekcije v praksi slabša. Pogosta napaka, ki se je
pokazala tudi pri izvedbi ankete je, da se izometrična projekcija uporablja pri risanju
sestavne risbe. Montažna risba je tako dober primer prikaza uporabe izometrične
projekcije v praksi, slika 5.9.

Montažna risba 5.9 prikazuje način sestavljanja izdelka v celoto. Risba je narisana v
izometrični upodobitvi. Vsebuje tudi kosovnico (ni nujno potrebna pri montažni risbi) v
kateri so prikazani vsi elementi izdelka ter pozicijske številke, ki nakazujejo položaj
elementov na risbi.
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(a)
Slika 5.9: (a) Montažna risba ladjice.

Sestavna risba . Pri analizi rešenih anket smo ugotovili, da nekateri učitelji pri
poučevanju tehničnega risanja ne dajo velik poudarek na predstavitvi oziroma risanju
sestavne risbe. To smo sklepali po odgovoru polovice anketiranih, da rišejo sestavno
risbo v izometrični projekciji. Kot lahko vidimo, na sliki 5.10 rišemo sestavno risbo
vedno v pravokotni (Mongeovi) projekciji. Kotiramo tudi gabaritne (osnovne) iz katerih
je razvidna velikost izdelka in priključne mere izdelka, slika 5.10.
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Slika 5.10: Sestavna slika ladjice.

Sestavna risba z več pogledi. Anketa je pokazala, da večino učiteljev predstavi
učencem predmete, pri katerih so za predstavitev predmeta dovolj že trije pogledi. Za
izboljšanje razumevanja lahko tako učencem predstavimo tudi takšno risbo ali izdelek
pri katerem moramo vključiti še kakšen dodaten pogled. Slika 5.11 kaže izdelek svetilke
iz lesa pri katerem vsak pogled vsebuje neko novo informacijo pomembno za izdelavo
izdelka. Zato je ta izdelek potrebno predstaviti v šestih pogledih. Na pogledih kotiramo
gabaritne (osnovne) in priključne mere izdelka. Na sliki 5.10 vidimo, da gabaritne mere
podajajo zunanje mere iz katerih je razvidna širina, višina in dolžina izdelka. Priključne
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mere pa podajajo lego izvrtin in mero izvrtin nogic ter mere združitve stranic. Dele
izdelka označimo tudi na pogledih s pozicijskimi številkami, slika 5.10.

Slika 5.11: Sestavna risba svetilke narisane v šestih pogledih.

Delavniška risba. Od sestavne risbe se takoj loči po tem, da je na delavniški risbi
projiciran le en del izdelka, slika 9.12. Prav tako kot pri sestavni ga rišemo v pravokotni
(Mongeovi) projekciji. Delavniška risba mora vsebovati vse mere izdelka, ki so potrebni
za njegovo izdelavo.
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Slika 5.12: (a) Delavniška risba ladijskega plovca .

Delavniška risba ploščatega materiala. Kot je pokazala anketa je pomanjkljivost, ki jo
delajo študentje in učitelji pri teh vrstah delavniških risb ta, da delavniška risba ne
vsebuje vseh potrebnih prikazov predmeta. Od običajne delavniške risbe se delavniška
risba ploščatega materiala loči po tem, da poleg vseh potrebnih pogledov vsebuje še
razviti plašč izdelka ter za boljšo predstavitev še preoblikovan (končni) del izdelka v
potrebni aksonometrični projekciji (izometrični projekciji), slika5.13.
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(a)

(b)

Slika 5.13: (a) Delavniška risba smetišnice in (b) Delavniška risba razvite smetišnice.
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5.4 RAZLIKE V UČNEM NAČRTU
Med izdelavo diplomskega dela je prišel v veljavo nov učni načrt. Pregledali smo učne
cilje, priporočene vsebine ter minimalne in temeljne standarde in ugotavljali ali je prišlo
do sprememb pri obravnavanju TD pri TIT.

Ugotovili smo, da se v 6. in 7. razredu operativni učni cilji ne razlikujejo dosti. Novost
je v 8. razredu, ki predvideva nov učni cilj in sicer, da učenci narišejo sliko predmeta v
prostoru z računalniškim grafičnim programom za trirazsežnostno modeliranje (3D).

Prav tako je trirazsežnostno modeliranje edina novost pri vsebinskih priporočilih
novega UN. Za nov UN pomeni 3D modeliranje lažjo pot od ideje, ki nastane v glavi,
do predmeta oziroma sestavnih delov, ker ideje ni treba pretvarjati v dvodimenzionalno
skico in to nazaj znova v trirazsežnostni predmet.

Manjše spremembe smo zaznali pri minimalnih in temeljnih standardih za TD. V šestem
razredu smo zasledili dodatni minimalni standard, ki določa da učenec nariše osnovne
like s svinčnikom. V sedmem razredu je razlika ta, da risanja s CAD grafičnim orodjem
ni več minimalni standard ampak temeljni. V starem UN je minimalni cilj za 8. razred
določal, da učenci skicirajo predmet v izometrični projekciji. V zdajšnjem pa minimalni
standard točno določa predmet (kvader), ki ga morajo učenci skicirati. V nasprotju s
starim UN nov določa, da je del temeljnega standarda, da se v 8. razredu učenci srečajo
z modeliranjem v trirazsežnosti tehniki (3D tehnika).
.
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6 DISKUSIJA

V nadaljevanju je po posameznih ciljih vrednoteno, na kakšen način in s kakšnimi
rešitvami smo dosegli zadane cilje C1-C5 iz poglavja 1.2.

C1: Opisati pojme in pravila TD.

Cilj smo dosegli s tem, da smo v drugem poglavju podali opis najpogostejših pojmov in
pravil tehnične dokumentacije v skladu s sodobno literaturo tehničnega risanja. Zajeli
smo pravila in pojme, ki so pomembna pri poučevanju tehnične dokumentacije pri TIT
v osnovni šoli. V tem poglavju nismo opisovali pojmov in pravil TD, ki so potrebni za
risanje in razumevanje zahtevnejših tehničnih risb.

C2: Skladno z zadanimi cilji TD iz učnega načrta za TIT (6.-8.- razred) ugotoviti
njihovo pokritost kot tudi strokovno skladnost v učbenikih in delavnih zvezkih.

Cilj smo dosegli s pregledom tehnične dokumentacije v osnovni šoli v tretjem poglavju
diplomskega dela. Izhajali smo iz vsebin in učnih ciljev, ki jih določa UN za TIT iz leta
2005. Na podlagi tega smo nato pregledali, v kolikšni meri so učni cilji iz učnega načrta
pokriti v učbenikih in delavnih zvezkih za TIT. Opazili smo, da se pokrivanje učnih
ciljev v vseh razredih TIT v učbenikih in delavnih zvezkih močno razlikuje. Medtem ko
U pokrivajo vsaj deloma večino učnih ciljev pa nekateri DZ pokrivajo manj kot
polovico učnih ciljev. Sklicujoče se na drugo poglavje smo ocenili ali obstajajo
pomanjkljivosti pri elementih tehničnega risanja v U in DZ. Ugotovili smo, da je v
šestem razredu najpogostejša pomanjkljivost pri učbenikih nepopolna ali celo
neustrezna tehnična skica in delavniška risba. Pri U in DZ sedmega in osmega razreda
smo opazili, da so risbe najpogosteje tehnično nepopolne predvsem zaradi nepopolnega
označevanja koordinatnega sistema ravnine projiciranja pri pravokotni projekciji. Leta
2011 je v veljavo stopil nov UN, zato smo v petem poglavju podali novosti, ki jih
prinaša nov UN glede na starega.
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C3: Ugotoviti stopnjo uporabe učbenikov in delavnih zvezkov pri poučevanju TIT
med učitelji tehnike (sedanjimi in prihodnjimi).

Zadanega cilja smo se lotili v četrtem poglavju s pomočjo metode anketiranja, v kateri
smo ugotavljali v kolikšni meri študentje in učitelji uporabljajo U in DZ pri poučevanju
TD. Ugotovili smo, da je U pomemben pripomoček pri pouku TIT. Manj je pri učiteljih
v uporabi DZ. Le ta je bolj uporabljen v šestem razredu, kjer je vsebina TD bolj obširna,
v sedmem in osmem razredu pa se uporaba močno zmanjša.

C4: Ugotoviti stopnjo upoštevanja pravil TD pri poučevanju TIT v osnovni šoli.

Cilj smo delno dosegli s pomočjo ankete v četrtem poglavju diplomskega dela. V anketi
smo podajali pomanjkljive primere TR iz U in DZ in ugotavljali ali se pri poučevanju te
pomanjkljivosti ponavljajo. Ugotovili smo, da pri risanju pravokotne projekcije in
izometrične projekcije večina učiteljev in študentov prav tako ne označuje koordinatnih
sistemov. Zaradi boljše nazornosti nekateri učitelji uporabljajo tudi nekatera stara
pravila (risanje nevidnih robov). Opazili smo, da so se pomanjkljivosti pojavile
predvsem pri vprašanjih, ki so zahtevale širše znanje tehničnega risanja (uporaba
pravokotne projekcije pri sestavni risbi, delavniška risba ploščatih materialov,
postavitev kompliciranega predmeta v prostorski kot in izbira narisa). Seveda pa
moramo dodati, da med učitelji in študenti obstajajo izjeme, ki so jim ta pravila
tehniškega risanja dobro poznana.

Žal ankete nismo izpolnili v takšni meri kot smo si jo zadali. Zaradi popačenja risb smo
enega od vprašanj opustili (oddaljenost med kotirnimi črtami). Sama anketa bi morala
biti obsežnejša, da bi lahko zajeli več pravil TR. O kotiranju krožnih lokov, kotiranju
plašča ploščatih izdelkov, idr. Povečati bi morali motivacijo za večji odziv učiteljev na
anketo. Ker je 2011 v veljavo stopil nov UN, ki pri TD pri TIT vpeljuje predstavitev
predmeta s trirasežnostnim modeliranjem, bi bilo smotrno učitelje vprašati tudi o tem,
kako in s katerimi CAD programi predstavijo učencem predmet tudi na ta način.
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C5: Učiteljem tehnike podati primere za izboljšanje ugotovljene stopnje
strokovnega znanja in razumevanja TD.

Cilj smo dosegli. Konstruirali smo 3 izdelke ter izdelali celotno potrebno TD za
izdelavo izdelkov, ki jo lahko učitelji uporabijo pri pouku TIT. Zaradi preobsežnosti
izdelane TD se celotna TD nahaja v prilogah 9.1 – 9.28. V tehnične risbe smo celostno
zajeli vse napake oziroma pomanjkljivosti, ki smo jih odkrili s pregledi U in DZ ter
anketo v tretjem in četrtem poglavju. V petem poglavju smo nato podali primere iz
izdelane TD z nazorno razlago, s čimer smo skušali odpraviti odkrita nerazumevanja.
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5 ZAKLJUČEK

Prav tako kot vsa ostala področja v tehniki se tudi TD v Sloveniji in po svetu stalno
razvija in nadgrajuje. Tako smo dobili lastne SIST standarde, ki so zamenjali standarde
JUS, razvila in vpeljala se je uporaba CAD grafičnih orodij, ki so olajšali in nadgradili
risanje tehniških risb. Spremenili pa so se tudi nekateri standardi. V diplomskem delu
smo tako zajeli dve spremembi pravil za TR in sicer uporabo drugačne tehnične črte pri
nevidnih robovih ter pri pregibih.

Ravno zato, ker se tehnika stalno razvija, se učitelj tehnike nikoli ne neha učiti in
raziskovati. S pomočjo ankete smo tako dobili dodatni vpogled v znanje TR učiteljev
tehnike (sedanjih in bodočih). Po končani anketi pa so se nam odprla še nova vprašanja:
–

Ali učitelji v zadostni meri poudarjajo pomen tehničnega risanja pri pouku TIT?

–

Ali učencem pokažejo različne primere tehničnih risb ter opozarjajo na razlike
med njimi?

–

Ali poudarjajo uporabo pravokotne in izometrične projekcije na TR in v praksi?

–

V kolikšni meri z razlago TR odstopajo od učnega načrta?

–

Katere vsebine TR jim povzročajo največ težav?

–

S katerimi grafičnimi programi rišejo TD?

Ne malo težav nam je povzročil del diplomskega dela v katerem smo konstruirali
izdelke, ki so primerni za izdelavo pri pouku TIT. Težave so se pojavile predvsem
zaradi izbire ustreznega grafičnega programa. Ugotovili smo namreč, da je grafični
program CiciCAD, ki se uporablja v osnovnih šolah, ni ustrezen za risanje popolne
tehnične dokumentacije. Nov UN, ki je prišel v veljavo 2011 določa uporabo 3D
modeliranja pri TR pri pouku TIT. Tako smo rabili program, ki zmore 2D ravninsko
risanje in 3D modeliranje predmeta. Naš prvi izbor je bil študentska različica grafičnega
programa T-flex, ki je popolnoma brezplačen in omogoča hitro risanje 2D in 3D
modeliranja. Žal pa v tej verziji ni omogočena izdelava kosovnice. Tako smo nato vse
potrebne tehnične risbe izdelali z grafičnim programom Solidworks. Na voljo pa je še
veliko CAD grafičnih programov med katerimi lahko izbiramo. Nekaj takšnih orodij je
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predstavljeno v diplomskem delu M. Osolnika z naslovom Programska orodja za
tehnično risanje v okviru tehnike in tehnologije v 9-letni osnovni šoli.

Ob koncu diplomskega dela so se tako odpirala še dodatna vprašanja o ustreznosti
programa CiciCAD ter o motiviranju učencev za risanje TD. Sami vidimo izboljšavo
omenjene tematike v poudarjanju uporabnosti TR v vsakdanjem življenju ter povezavo s
poklici, kjer se TR uporablja (arhitekti, strojniki, električarji, monterji idr.). Predvsem
povezava s poklici je zelo pomembna, saj so to poklici, ki so dandanes zelo iskani in
cenjeni. Predvidevamo pa, da bi uporaba sodobne tehnologije in sodobnih CAD
programov pripomogla k še bolj interaktivnemu in poglobljenemu delu tehnične
dokumentacije.
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9 PRILOGE

9.1 PRIMERI POMANJKLJIVOSTI V UČBENIKIH
9.1.1 Primeri iz učbenikov za šesti razred

1

Slika 9.1: Skiciranje rešitve za nosilno konstrukcijo iz papirnih gradiv [16].

2

Slika 9.2: Skica mreže kvadra [18].

I

(a)
3

(b)

Slika 9.3: (a) Sestavna slika raglje [16], (b) risba posameznih sestavnih delov [16].

4

Slika 9.4: Delavniški risbi regala za zgoščenke [14].

II

Slika 9.5: Tehniška risba modela rečnega vlačilca [15, str. 10].

9.1.2 Primeri iz učbenikov in delavnih zvezkov za sedmi razred

(a)
5

(b)

Slika 9.6: (a) Delavniška risba narisana s programom CiciCAD [18], delavniška risba stojala za epruveto [18].

III

Slika 9.7: Primer predmeta za risanje pravokotne projekcije [81, str. 12].

Slika 9.8: Razvita mreža hiše [23].

9.1.3 Primeri iz učbenikov in delavnih zvezkov za osmi razred

(a)
6

(b)

Slika 9.9: (a) Risanje kvadra v izometrični projekciji [30], risanje sestavljenega predmeta v izometrični
projekciji [26].

IV

7

Slika 9.10: Hiša v pravokotni in izometrični projekciji [29].

8

9.11: Hiša v pravokotni projekciji [31].

V

9.2 ANKETNI VPRAŠALNIK
moški

•

Spol:

•

Vaš status je:
študent
učitelj

ženska

letnik: letnik:
vezave:

•

3

MA-TE

FI-TE

FI-TE

LP-TE drugo:

.

delovna doba učitelja

.

enakovreden drugemu,

dopolnilni predmet v vašem delavniku.

Prosim navedite koliko ur tedensko poučujete:
TIT:

, izbirni predmeti iz TIT:

,

ostali izbirni predmeti:

drugi predmet (MA, FI,…):
•

MA-TE

Ali je TIT vaš
glavni,

•

vezave:

Kdaj ste pričeli s poučevanje TIT in kolikšna je vaša delavna doba kot učitelj?
Pričeli s TIT

•

4

.

Kakšen je vaš strokovni naziv?
mentor

svetovalec

svetnik

UPORABA GRADIV PRI POUČEVANJU TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE
1. Katere izmed naslednjih učbenikov uporabljate pri pouku Tehnike in tehnologije?
Učbeniki za 6. razred
- B. Sušnik, L. Hajdinjak,
S. Kocijančič
- B. Aberšek, F. Florjančič,
A. Papotnik
- S. Fošnarič, Z. Puncer, D.
Slukan, J. Virtič

Učbeniki za 7. razred
- S. Kocijančič, B.
Sušnik, L. Hajdinjak
- B. Aberšek, F.
Florjančič, A. Papotnik
- S. Fošnarič, D.
Slukan, J. Virtič,

Učbeniki za 8. razred
- S. Kocijančič, B. Sušnik, L.
Hajdinjak
- B. Aberšek, F. Florjančič, A.
Papotnik
- S. Fošnarič, Z. Puncer, D.
Slukan, J. Virtič

2. Katere izmed naslednjih delavnih zvezkov uporabljate pri pouku Tehnike in tehnologije?
Delavni zvezki za 6. razred
- B. Sušnik, L. Hajdinjak,
S. Kocijančič
- B. Aberšek, F. Florjančič,
A. Papotnik
- S. Fošnarič, Z. Puncer, D.
Slukan, J. Virtič

Delavni zvezki za 7. razred
- L. Hajdinjak, B. Sušnik,
S. Kocijančič
- B. Aberšek, F. Florjančič,
A. Papotnik
- S. Fošnarič, D. Slukan, J.
Virtič

VI

Delavni zvezki za 8. razred
- L. Hajdinjak, B. Sušnik,
S. Kocijančič
- B. Aberšek, F. Florjančič,
A. Papotnik
- S. Fošnarič, B. Karner,
D. Slukan, J. Virtič

3. Kje dobite potrebno tehnično dokumentacijo (delavniško risbo, sestavljeno risbo) za
izdelavo izdelkov pri TIT?
Učbenik za Tit
Delavni zvezek za Tit
Multimedijska gradiva
Internet

Gradiva izdelam sam

Ostala strokovna gradiva

.

4. Kako pogosto posodabljate predmete / primere za uporabo pri tehničnem risanju?
predmete ne spreminjam
občasno, na nekaj let spremenim predmete
vsako leto posodabljam, spreminjam predmet
VSEBINA SKICE DELAVNIŠKE IN SESTAVNE RISBE
5. Katero izmed naslednjih narisanih risb bi označili za pravilno narisano tehnično skico?
A

B

C

D

A

B

C

D

6. V kateri od naslednjih projekcij rišete sestavno risbo?
izometrični projekciji

ortogonalni Mongeovi (pravokotni) projekciji

dimetrični projekciji

centralni projekciji

7. V kateri od naslednjih projekcij rišete delavniško risbo?
izometrični projekciji

ortogonalni Mongeovi (pravokotni) projekciji

dimetrični projekciji

centralni projekciji

8. Kako vpisujete kosovnico?
od zgoraj navzdol

od spodaj navzgor

poljubno

9. Kako predstavite preoblikovane izdelke narejene iz ploščatega materiala (pločevina,
lepenka) na delavniški risbi?
Delavniška risba vsebuje predmet predstavljen v pravokotni projekciji.
Delavniška risba vsebuje predmet predstavljen v razvitem stanju (mreži).
Delavniška risba vsebuje predmet predstavljen v aksonometrični projekciji.
VII

Delavniška risba vsebuje predmet predstavljen v pravokotni projekciji, mreži in
aksonometrični projekciji.
POLOŽAJ RISANJA PREDMETA IN IZBIRA TER ŠTEVILO PROJEKCIJ

10. Katero od risb pravokotne projekcije smatrate za tehnično pravilno?
A

B

C

vse risbe

A

B

C

11. Kateri od naslednjih primerov izometrične projekcije smatrate za tehnično pravilno?
A

B

A

C

vse risbe

B

C

12. Katerega od naslednjih razporeditev projekcij bi uporabili v delavniški risbi posameznih
elementov, da bi predstavili trup ladjice, ki je na spodnji sliki?
A
B
C
D

A

B

VIII

C

D

13. Na sliki je sestavna risba raglje. Kateri dve projekciji bi uporabili za upodobitev stranice
raglje (dispozicijska številka 3).

A

B

A

C

poljubno

B

C

14. Ali kdaj pri TIT za upodobitev predmeta poleg osnovnih treh projekcij uporabite dodatne
projekcije?
nikoli
včasih
pogosto

V primeru pritrdilnega odgovora napišete v katerih primerih uporabite dodatne projekcije?

15. Na spodnji sliki je predmet podan v aksonometrični projekciji. Koliko pogledov bi
uporabili, da bi predstavili celoten predmet v pravokotni projekciji?

A dva pogleda

A

B trije pogledi

B

C štirje pogledi

C

IX

D šest pogledov

D

ČRTE TEHNIČNEGA RISANJA IN KOTIRANJE
16. Katera od naslednjih razvitih mrež hiše ima pravilno označene pregibe?
A

B

A

C

poljubno

B

C

17. S kakšno črto označujete nevidne robove?
debela črta - polna

tanka črta - polna

črtkana črta - tanka

tanka črta - pika

tanka črta – pika – pika črta

ZNANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

18. Svoje znanje tehnične dokumentacije oziroma tehničnega risanja smatrate kot:
pomanjkljivo

zadovoljivo

zelo dobro

19. Znanje tehnične dokumentacije:
bi si želel obnoviti in nadgraditi
zadovoljen sem z že osvojenim študijskim
znanjem
znanje nadgrajujem oziroma obnavljam sam

X

9.3 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA IZDELAVO IZDELKOV
V nadaljevanju je podana celotna tehnična dokumentacija za izdelavo štirih izdelkov, ki
jih učitelji lahko uporabijo pri učnih temah načrtovanje predmeta iz lesa in načrtovanje
kovinskega predmeta. Tako jo lahko učitelji uporabijo kot učni pripomoček, ki ga
dodatno uporabijo pri razlagi pravokotne in izometrične projekcije, montažne, sestavne
in delavniške risbe. Na podlagi TD pa lahko učenci tudi izdelajo konkretne izdelke iz
lesa ali pločevine.

9.3.1 Ladjica
Tabela 9.1: Tehnološki list za izdelavo izdelka iz lesa – ladjice.

TEHNOLOŠKI LIST
Učenec: __________________
Ime izdelka: LADJICA
Poz.

Kos.

Delovna
operacija

1

1

zarisovanje

Orodja, stroji,
naprave
svinčnik, ravnilo,
šestilo

Gradivo
furnirna
plošča

1

1

žaganje

vibracijska žaga

furnirna
plošča

1

2

brušenje

brusni papir

furnirna
plošča

2

1

zarisovanje

svinčnik, ravnilo,
šestilo

smrekov les

2

1

žaganje

vibracijska žaga

smrekov les

2

2

brušenje

3

1

zarisovanje

brusni papir
svinčnik, ravnilo,
šestilo

smrekov les
furnirna
plošča

3

1

žaganje

vibracijska žaga

furnirna
plošča

3

2

brušenje

brusni papir

1, 2

1

lepljenje

1, 3,

sestavljanje

XI

Varstvo pri
delu

furnirna
plošča
lepilo za les,
furnirna
plošča,
smrekov les
gumica,

zaščitna očala,
rokavice,
predpasnik
predpasnik

zaščitna očala,
rokavice,
predpasnik
predpasnik

zaščitna očala,
rokavice,
predpasnik
predpasnik

predpasnik
delovna halja

Opom
be

4

furnirna
plošča

Slika 9.12: Montažna risba ladjice.

XII

Slika 9.13: Sestavna risba ladjice.

XIII

Slika 9.14: Delavniška risba plovca.

XIV

Slika 9.15: Delavniška risba dela ladjice.

XV

Slika 9.16: Delavniška risba propelerja.

XVI

9.3.3 Smetišnica
Tabela 9.2: Tehnološki list za izdelavo izdelka iz kovine – smetišnica.

TEHNOLOŠKI LIST
Učenec: __________________
Ime izdelka: SMETIŠČNICA
Delovna
operacija

Orodja, stroji,
naprave
svinčnik, ravnilo,
zarisovanje
kotnik,
zarisovalna igla
žaga za kovino,
žaganje
primež
ploščata pila,
piljenje
primež
krivljenje
primež, kladivo
pločevine
primež, vrtalni
vrtanje
stroj s stojalom

Poz.

Kos.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

kovičenje

2

1

zarisovanje

2

1

žaganje

2

1

piljenje

2

1

krivljenje
pločevine

primež, kladivo

aluminij

varjenje

točkovni varilec,
klešče

aluminij

1, 2

primež, kladivo,
ravna trša kovina
svinčnik, ravnilo,
kotnik,
zarisovalna igla
žaga za kovino,
primež
ploščata pila,
primež

XVII

Gradivo

Varstvo pri
delu

aluminij
aluminij
aluminij
aluminij
aluminij
aluminij,
aluminijasta
kovica

predpasnik,
rokavice
predpasnik,
rokavice
predpasnik,
rokavice
zaščitna očala,
predpasnik
predpasnik

aluminij
aluminij
aluminij

predpasnik,
rokavice
predpasnik,
rokavice
predpasnik,
rokavice
zaščitna očala,
predpasnik,
rokavice

Opom
be

Slika 9.17: Sestavna risba smetišnice iz aluminija.

XVIII

Slika 9.18: Delavniška risba oblikovanega dela pločevine.

XIX

Slika 9.19: Delavniška risba razvitega plašča smetišnice.

XX

Slika 9.20: Delavniška risba ročaja smetišnice, ki vsebuje preoblikovanega ročaj in razviti plašča ročaja.

XXI

9.3.4 Svetilka
Tabela 9.3: Tehnološki list za izdelavo izdelka iz lesa – svetilka.

TEHNOLOŠKI LIST
Učenec: __________________
Ime izdelka: SVETILKA
Poz.

Kos.

Delovna
operacija

Orodja, stroji,
naprave

1

1

zarisovanje

svinčnik, ravnilo

1

1

vrtanja

vrtalni stroj s
stojalom

1

1

žaganje

vibracijska žaga

1

1

brušenje

brusni papir

2

1

zarisovanje

svinčnik, ravnilo

2

1

vrtanja

vrtalni stroj s
stojalom

2

1

žaganje

vibracijska žaga

2

1

brušenje

brusni papir

3

1

zarisovanje

svinčnik, ravnilo

3

1

vrtanja

vrtalni stroj s
stojalom

3

1

žaganje

vibracijska žaga

3

1

brušenje

brusni papir

4

1

zarisovanje

svinčnik, ravnilo

4

1

vrtanja

vrtalni stroj s
stojalom

4

1

žaganje

vibracijska žaga

4

1

brušenje

brusni papir

5

1

zarisovanje

svinčnik, ravnilo

XXII

Gradivo
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča

Varstvo pri
delu

zaščitna očala,
predpasnik
zaščitna očala,
predpasnik,
rokavice
predpasnik

zaščitna očala,
predpasnik
zaščitna očala,
predpasnik,
rokavice
predpasnik

zaščitna očala,
predpasnik
zaščitna očala,
predpasnik,
rokavice
predpasnik

zaščitna očala,
predpasnik
zaščitna očala,
predpasnik,
rokavice
predpasnik

Opom
be

5

1

žaganje

vibracijska žaga

5

1

vrtanja

vrtalni stroj s
stojalom

5

1

brušenje

brusni papir

6

4

zarisovanje

svinčnik, ravnilo

6

4

žaganje

vibracijska žaga

6

4

brušenje

brusni papir

5, 6

lepljenje

15

lepljenje,
sestavljanje

5, 7,
8, 9

sestavljanje

XXIII

furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča
furnirna
plošča, lepilo
za les
furnirna
plošča, lepilo
za les
furnirna
plošča,
žarnica,
okovje luči

zaščitna očala,
predpasnik,
rokavice
zaščitna očala,
predpasnik
predpasnik

zaščitna očala,
predpasnik,
rokavice
predpasnik
predpasnik

predpasnik

predpasnik

Slika 9.21: Montažna risba sestava svetilke.

XXIV

Slika 9.22: Sestavna risba svetilke.

XXV

Slika 9.23: Delavniška risba stranice svetilke z vzorcem trikotnika.

XXVI

Slika 9.24: Delavniška risba stranice svetilke z vzorcem romba.

XXVII

Slika 9.25: Delavniška risba stranice svetilke z vzorcem kvadrata.

XXVIII

Slika 9.26: Delavniška risba stranice svetilke z vzorcem kroga.

XXIX

Slika 9.27: Delavniška risba nosilca stranice svetilke.

XXX

Slika 9.28: Delavniška risba nogice svetilke.

XXXI

