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NAVODILA ZA UPORABO IROKUSA 

Uporabljate Mozilla Firefox. 
 

1. Prva registracija in prijava na portal iRokus 
Pojdite na spletno stran www.iRokus.si . 

 

  
Izberete obrazec za učenca, E-naslov, 
geslo, izberete šola, razred in zapišete 
kljukico   pri Strinjanju. Ostalih kljukic ne 
potrebujete.  

Eberete lahko samo en razred. Če želite 
prijavo za različne razrede, morate 
postopek ponoviti. 

Elektronski naslov je na strežniku lahko 
zapisan samo enkrat. Če imate več otrok, 
si lahko naslov tudi izmislite-ni potrebe, 
da je aktiven. 

Vpise potrdite s klikom na gumb Potrdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po uspešni prijavi se prikaže novo okno v 
katerem se vidi vaše ime in priimek v 
zgornjem desnem kotu. 

 

 

 

 

 

http://www.irokus.si/
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S klikom na gumb Dodaj 
brezplačno gradivo izberete 
posamezne predmete 
(izberete lahko več 
predmetov), nato še 
učbenike (izberete lahko več 
učbenikov) in izbiro potrdite 
z Dodaj gradivo. 

 

 

 

 

Ko se gradiva naložijo, se vam 
prikažejo v iZbirki. S klikom na 
učbenik se le ta odpre v novem 
zavihku spletnega brskalnika. 

 

 

 

 

V dopoldanskem času je strežnik 
precej obremenjen, zato se 
počasi odziva predvsem pri 
odpiranju gradiv. 

S puščico naprej, nazaj se 
premikate po straneh, še bolje pa 
je, da vtipkate v polje strani kar 
stran (v kazalu gradiva lahko 
poiščete željeno stran). 
Uporabljate lahko tudi ostale 
ukaze v orodni vrstici. 

 

Če želite v drug učbenik, se na 
zavihku brskalnika premaknete v 
iZbirko ter postopek ponovite. 
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Na zavihku posnetki 
imate tudi zvočne 
posnetke, ki jih 
potrebujete pri 
angleščini.  

 

OSTANITE VPISANI IN SE 
PRIJAVITE ŠE V 
IROKUSPLUS TER ZNAM 
ZA VEČ. 

 

Če  se vpisati ne želite, se odjavite iz portala na zavihku desno zgoraj v zavihku iZbirke (klik na 
trikotnik z vašimi podatki ter Odjava). 

 

2. Prijava in uporaba portala iRokusPlus 
Pojdite na www.iRokusPlus.si. 

  

Ob kliku na zgornjo 
povezavo ste se premaknili 
na iRokusPlus. V desnem 
zgornjem kotu se že vidijo 
vaši podatki (če vidite le 
prijava vseeno postopek 
nadaljujete, kasneje se 
računa povežeta). 

 

 

Premaknemo se v Moja 
iZbirka. 

S klikom na predmet se vam 
odpro gradiva. S klikom na 
gradivo le tega odprete in si 
ga lahko pogledate.  

 

 

 

 

S klikom na zavihek Preizkus 
brez prijave si lahko ogledate 
interaktivne učbenike. Odpre se 
vam gradivo, katerega izberete 
s klikom. Navodila najdete na 
zavihku Navodila za uporabo. 
Navodila so v pdf obliki. 

 

 

http://www.irokusplus.si/
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Primer interaktivnega 
učbenika. 

 

Še vedno ostanite prijavljeni v 
iRokusPlus in se še prijavite v 
Znam za več. 

 

3. Prijava Znam za več (interaktivne osnovnošolske vadnice za SLO, MAT, 
ANG, KEM) 

Pojdite na spletno stran www.znamzavec.si  

Zopet se pojavni osnovna stran. Desno zgoraj so vaši podatki (če piše prijava nič hudega-se bo 

osvežilo). 

Kliknite na Moja iZbirka. 

 

 

 

 

 

 

Pojavi se gradivo v zbirki in tudi vaši 

podatki v desnem zgornjem kotu. 

 

 

 

 

S klikom na predmet in potem še na 

poglavje, se vam odpre interaktivno 

gradivo. 

http://www.znamzavec.si/


5 
 

 

 

 

Po gradivu se premikate s puščicami 

zgoraj ali spodaj.  

S klikom na gumb Domov, se vrnemo na 

začetno stran izbranega gradiva. 

 

 

 

 

 

V začetku so navodila, ki jih odpremo s klikom 

na oblaček. Skrbno jih preberimo. Naloge 

rešujemo na list (zvezek) in pa interaktivno 

na računalnik znotraj gradiva.  

 

 

 

 

 

 

Ob kliku na meni se nam odprejo poglavja in 

podpoglavja za lažjo orientacijo. 
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Znotraj poglavja so tudi preizkusi. 

Ko nalogo rešimo (v oblačke vpisujemo 

besedilo ali vlečemo rešitve), kliknemo 

zeleno kljukico – s tem potrdimo, da smo 

nalogo rešili in jo poslali v popravilo. Pri 

pravilnem odgovoru se odgovor obarva 

zeleno, drugače rdeče. 

 

 

 

 

Če odgovorimo napačno, se pojavi ključek, ki 

nam pokaže pravilno rešitev. 

 

S klikom na barvne pike dobimo dodatno 

razlago ali namige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če se želimo vrniti v druge izbirke, to stran 

zapremo in se vrnemo na zavihek vstopne 

strani. 
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 Znotraj zbirke Znam za več, Na zavihku 

Slušno gradivo lahko poslušate zvočne 

posnetke. Delo končate tako, da okno 

zaprete. 

 

 

 

 

 

 

V IROKUSU IMAMO UČBENIKE IN DELOVNE ZVEZKE TER ZVOČNO GRADIVO V ELEKTRONSKI OBLIKI 

(brez interaktivnih vsebin). 

V IROKUSUPLUS IMAMO ENTERAKTIVNE UČBENIKE, KI VSEBUJEJO FILMČKE IN OSTALE 

INTERAKTIVNE VAJE. 

V ZNAM ZA VEČ PA SO INTERAKTIVNE RAZLAGE IN VAJE, KI JIH UČENCI REŠUJEO NA RAČUNALNIK S 

POVRATNO INFORMACIJO. 

 

 

 


