Navodila za vpis v spletno učilnico preko spletne strani in aplikacije

Dragi učenci ter starši,

pred vami so navodila za vstop v spletno učilnico. Uporabljali bomo spletno verzijo, učenci s
pametnim telefonom pa si lahko nanj naložijo aplikacijo moodle preko katere lahko oddajajo
naloge in komunicirajo s sošolci in učiteljem. Učenci od prvega do petega razreda imajo svojo
matično učilnico, v katero lahko dostopajo vsi učitelji, ki poučujejo ta razred. Učenci na
predmetni stopnji bodo dobili ključe učilnice od svojih učiteljev.
Vsak učenec je dobil svoj AAI uporabniški račun (ime.priimek@ucenec.os-vv.si) ter
pripadajoče geslo. S tem lahko dostopate do spletne učilnice in vseh Arnesovih storitev, ki jih
lahko najdete na moj.arnes.si.
1. V iskalnik (Google) vpišete: ARNES UČILNICE
2. Kliknete na prvi zadetek (https://ucilnice.arnes.si/ )

3. V desnem zgornjem kotu kliknete na gumb prijava.

4. Ob prvi prijavi moramo določiti ime organizacije, v našem primeru vtipkate Osnovna
šola Valentina Vodnika, jo potrdite s klikom na gumb Izberite. Označite lahko tudi

shrani kot privzeto, če računalnik uporablja en ali več učencev, ki obiskujejo OŠ
Valentina Vodnika.

5. V naslednjem koraku vpišete AAI račun (ime.priimek@ucenec.os-vv.si) ter pripadajoče
geslo, ki ste ga dobili poleg. Če se s pripadajočim uporabniškim imenom ter geslom ne
morete vpisati, ter vam javi napako, prosim kontaktirajte teja.koprivc@os-vv.si ali
ales@os-vv.si).
6. Izpišejo se vam podatki o učencu, kliknete na Zapomni si privolitev ter Da, naprej.
7. Znajdete se na Pregledni plošči, kjer imamo na desni strani seznam predmetov. Svojo
učilnico poiščete tako, da kliknete na tem seznamu na OŠ Valentina Vodnika → Šolsko
leto 2020/2021 → razred v katerem sem → izberete oddelek → ključ vpisa.
Učenci na predmetni stopnji bodo dobili ključe od učiteljev, ki poučujejo določen predmet.
8. Izbirne predmete najdete če kliknete na OŠ Valentina Vodnika → Šolsko leto
2020/2021 → Izbirni predmet. Pri čemer vam bo učitelj, ki izvaja predmet podal ključ
učilnice. Pazite, da se vpišete v pravo učilnico, preverite ali je izvajalec predmeta vaš
učitelj. S klikom na i, lahko preverite izvajalce predmeta.

Navodila za pridobitev in delovanje mobilne aplikacije spletne učilnice

1. Aplikacijo za Androide najdete v Google trgovini,
aplikacijo za iOS najdeš v App store-u. V iskalnik
vtipkate MOODLE.
2. iOS: S klikom na Nastavitve (kolesca v zgornje
desnem kotu) → General → Language → kliknete na
English ter zamenjate jezik v slovenščino.
Android: S klikom na Nastavitve desno spodaj, isti
način kot pri iOS, vendar je v večini jezik že v
slovenščini.

3. S premikom nazaj se vrnete na prvotno stran, kamor morate vpisati Naslov spletnega
mesta, vpišete https://ucilnice.arnes.si, kliknete na Connect to your site.
4. Sledi vpis v organizacijo, kamor vpišete Osnovna šola Valentina Vodnika, ta vas poveže na
vpis z AAI uporabniškim računom, vpišete uporabniško ime (ime.priimek@ucenec.os-vv.si)
ter geslo (enako kot pri spletni prijavi).
Obkljukate Zapomni si, saj je to vaša mobilna naprava v katero boste prijavljeni vedno. Kasneje
do spletne učilnice dostopate le s klikom na aplikacijo ter ste že prijavljeni.

Priporočam, da prvo prijavo v predmete opraviš preko spletne strani saj bo veliko bolj
pregledno. V aplikaciji na Pregledni plošči bodo po prvi prijavi že vidni vsi predmeti v katere
ste se vpisali.

