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Prijava v učilnico
Obiščite spletno stran https://ucilnice.arnes.si
Kliknite na povezavo prijava:

Prijavite se s svojim @scv.si računom, ki ga uporabljate za e-pošto.

Kliknite na „Prijava“.
*V kolikor ste pozabili geslo pojdite na: https://mdm.arnes.si/Prijava/Password.aspx
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Ob novi prijavi vas bo počakal spletni vodič za pregled nadzorne plošče. Lahko si vodič
ogledate tako, da kliknete na korak »Naslednje« ali zaključite vodič s klikom na »Konec
ogleda«.

Po končanem ogledu boste videli predmete, do katerih imate urejen dostop. Spodaj je primer.

S klikom na sliko predmeta oz. ustrezno povezavo vstopite v predmet.
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Iskanje predmetov
Ko se prijavite v spletno učilnico imate na levi strani meni, kjer izberete organizacijo »ŠC
Velenje«.

Pojavi se vam seznam vseh predmetov znotraj našega šolskega centra. Profesorja lahko
poiščete tako, da ga izberete iz spustnega seznama ali pa preko iskalnega polja vnesete ime
in priimek profesorja.

Ko izberete kategorijo učitelja, se vam pojavi seznam njegovih predmetov. S klikom na ime
predmeta se vpišete v predmet.
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Ključ predmeta
Za vstop v predmet morate vnesti »Ključ predmeta« oz. geslo, ki vam ga običajno profesor
predhodno pošlje na elektronski naslov. V kolikor ključa niste dobil, pošljite profesorju epošto, da vam ključ posreduje.
Ključ vnesete in potrdite z gumbom »Vpiši me«.

Prikazal se vam bo »čarovnik« za funkcionalnosti v spletni učilnici. Lahko pregledate
sporočila ali s klikom na gumb »Konec ogleda« zaključite.

Sedaj ste v spletni učilnici.
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Opis predmeta v spletni učilnici
Delo je zelo enostavno. Spodaj je opis zgradbe.

Povezava na druge
spletne strani.
Dostop do gradiva (pdf,
word, power point, excel …),
ki si ga lahko prenesete.
Povezava do Youtube.
Naloga v spletni učilnici.
Naloge v spletni učilnici so pogost primer, da lahko profesor preveri opravljeno delo. S
klikom na nalogo dobite navodila, kaj od vas profesor zahteva.
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Naloga
Znotraj naloge se nahajajo navodila, kaj morate opraviti ali je naloga časovno omejena ...
Lahko imate še kakšna poglobljena navodila.

V kolikor morate kot nalogo nekaj oddati (recimo sliko izpolnjenega delovnega lista ...) to
storite preko gumba »Oddaj nalogo«.
Datoteko najhitreje naložite z akcijo »Primi, povleci in spusti«. Torej izberete datoteko na
vašem računalniku in nanjo kliknete, držite in jo z miško potegnete v polje, ki je temu
namenjeno. Če spletno učilnico uporabljate preko telefona, lahko naložite sliko, ki jo imate v
telefonu.

Z gumbom »Shrani spremembe« potrdite prenos na strežnik. Naloga je tako oddana v
pregled profesorju.
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Navigacija znotraj predmeta
Načinov navigacije znotraj predmeta je več.
Na levi strani imate navigacijo. S klikom na Arnes Učilnice se vrnete nazaj na »Pregledno
ploščo« (pri zaslonu ob prijavi). Imate tudi navigacijsko pasico predmeta.

S klikom na
ime predmeta
se vrnete nazaj
v predmet.

Na kategorijo učitelja (v
vse njegove predmete
pridete s klikom na
predzadnjo povezavo v
navigacijski vrstici.

Zaključek
V tem vodiču so pripravljena kratka osnovna navodila za uporabo spletne učilnice Moodle.
Uporaba je podobna, kot v večini spletnih aplikacij, zato brez strahu raziskujte.
Za več informacij lahko pišete na: islam.music@scv.si
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