Spoštovani starši in učenci,
Pred vami so navodila o dostopu in uporabi spletnih učilnic. Do njih najenostavneje pridete preko
'hitrih povezav' na naši spletni strani.

Odpre se vam spletna stran, kjer boste našli navodila za učenje na daljavo.
Najprej kliknite na ustrezno kategorijo in nato izberite razred.

Nekateri oddelki na razredni stopnji imajo skupno učilnico (če torej ne najdete oddelka 4. a je vaš iskani
razred 4. razred). Vsako učilnico je pripravil določen učitelj po svojih idejah, zato se med seboj
razlikujejo. Raziščite jih in ob nejasnostih kontaktirajte učitelja izvajalca.
Predmetna stopnja je razdeljena na posamezne predmete. Učenci naj vsak dan odprejo predmete, ki
naj bi jih imeli ta dan na urniku. Poiščejo in preberejo si navodila ter izvedejo aktivnosti, ki jih je določil
učitelj.
Ne spreglejte izbirnih predmetov! Za razredno stopnjo se nahajajo pod kategorijo 'Neobvezni izbirni
predmeti', predmetna stopnja pa jih poišče v kategoriji 'Obvezni izbirni predmeti'.

Večina e-učilnic je odprtih in vanje vstopite brez posebnega gesla. To vidite ob desnem robu
posameznega predmeta, kjer se nahaja ikona odprte ključavnice.

Nekateri predmeti pa imajo na desni strani ikono ključa, kar pomeni, da za vstop v učilnico potrebujete
geslo.

Take spletne učilnice so učenci že uporabljali pri pouku in naj bi gesla poznali. V kolikor so ga pozabili,
kontaktirajte izvajalca predmeta. Kdo je izvajalec predmeta izveste, če kliknete na ikono črke i, poleg
ključavnice oziroma ključa.
V kolikor se učitelj v prihodnosti odloči, da svojo učilnico 'zakleni', vas bo s tem seznanil in vam hkrati
dal ključ za vstop v učilnico.
Omenimo še, da se nove objave v posamezni učilnici prikažejo na dnu, razen v primeru, da jih učitelj
ročno premika. Načeloma torej velja, da so najstarejše objave prikazane na vrhu. Da bi prišli do
najnovejših pa se morate z miško pomakniti navzdol.

Želimo vam uspešno učenje na daljavo!
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