PRIJAVA V SPLETNO UČILNICO
1. Korak: Odpremo spletno stran šole: http://www.ostpavcka.si/ in izberemo gumb POUK
NA DALJAVO

2. Korak: S klikom na gumb vstopimo v SPLETNE UČILNICE OŠ TONETA PAVČKA. Učenci se
morajo najprej prijaviti s svojimi podatki (AAI podatki).
Za prijavo, kliknemo zgoraj desno -> PRIJAVA

3. Korak: Odpre se spletna stran za prijavo. Na tem mestu vnesete AAI uporabniške
podatke, ki ste jih dobili na listu:
I. Vnesete organizacijo: Osnovna šola Toneta Pavčka in kliknite Izberite.
II.
Vnesete uporabniško ime in geslo ter kliknite Prijava.
III.
Nato lahko obkljukajte Zapomni si privolitev ter kliknite na gumb Da, nadaljuj.

4. Korak: V naslednjem koraku moramo piskati spletno učilnico za svoj razred (razredna
stopnja) ali predmete (predmetna stopnja).
Poiščemo na sledeči način (najprej opis, spodaj tudi slikovni prikaz):
 Izberemo Učenci OŠ Toneta Pavčka
 V naslednjem koraku pa poiščemo svoje spletne učilnice učilnice:
o na razredni stopnji kliknete razred (npr. 1. razred) in nato svoj oddelek (npr.
učenci v 1.a kliknejo OŠTP 1.a). Na naslednjem koraku pa morate vnesti ključ.
Ključ vam pove učiteljica in (!) ključ je potrebno vnesti samo, ko se prvič
dostopa do oddelka.
o na predmetni stopnji kliknete Predmetna stopnja, nato poiščete predmet in
kliknete na svoj oddelek. Na naslednjem koraku pa morate vnesti ključ. Ključ
vam pove učiteljica in (!) ključ je potrebno vnesti samo, ko se prvič dostopa
do oddelka.

Primer za razredno stopnjo:
1. kliknemo Učenci OŠ Toneta Pavčka

2. kliknemo RAZRED (v katerem je učenec)

3. kliknemo ODDELEK

4. Vnesete ključ (ta korak je samo ob prvem dostopu do učilnice):
Ključ vam sporoči učiteljica.
Nato izberete Vpiši me. S tem ste vpisani v predmet in vidite vsebino, ki jo bo objavljala
učiteljica.

5. Ko vnesete ključ, se boste nahajali v spletni učilnici, kjer bodo učitelji oddajali različna
gradiva za učence (npr. učno snov). Prav tako lahko objavijo kviz ali pa domačo nalogo.
Učitelji lahko podajo še številne druge aktivnosti. Spodnja slika prikazuje, kako približno
bodo izgledale aktivnosti v spletni učilnici (seveda pa potem vsak učitelj poimenuje glede na
učno snov). Do navodil učitelja pri posamezni aktivnosti pridete tako, da kliknete na
aktivnost. Odpre se vam polje, ki vas usmerja o nadaljnjem delu.

POMEMBNO!!
Ob prvi prijavi se prikaže stran, kot vidite spodaj na sliki. V polje Naslov e-pošte vnesite AAI
uporabniško ime in kliknite Posodobi profil. Ob vsaki naslednji prijavi tega ne bo več
zahtevalo.
Ko vnesete podatke, pa kliknete OŠ Toneta Pavčka in boste lahko dostopali do svojega
razreda.

