
NAVODILA ZA UČENCE 
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PRIJAVA V SPLETNO UČNO OKOLJE MOODLE 

Za prijavo v Arnes Učilnice potrebujete AAI-račun, ki vam ga je dodelila šola. 

Postopek AAI prijave 

 Na začetni strani Arnes Učilnic kliknete desno zgoraj na povezavo Prijava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ali 
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 Na strani, ki se vam odpre izberite svojo domačo organizacijo OSNOVNA ŠOLA 

KORENA 

 

 

 Po izbrani organizaciji kliknete na gumb Izberite. 

 Odpre se vam prijavno okno, kamor vnesete podatke svojega AAI-računa, ki vam ga 

je dodelila vaša domača organizacija (primer: uporabnisko.ime@oskorena.si). 

 

 Po pravilno vnesenih podatkih, nadaljujte z gumbom Prijava. 

 Ob uspešni prijavi se vam prikaže opozorilo, do katerih vaših podatkov želi storitev 

dostopati. 

 Če želite, da vam ob nadaljnjih dostopih do storitve ni potrebno vedno dajati 

dovoljenja, dodajte kljukico pri možnosti Zapomni si privolitev. 

 Za uporabo storitve kliknite na gumb Da, nadaljuj. Če se s pošiljanjem podatkov ne 

strinjate, izberite gumb Ne, prekliči, vendar brez pošiljanja podatkov Arnes Učilnic ne 

boste mogli uporabljati. 



 

 Če ste izbrali Da, nadaljuj, ste uspešno prijavljeni v storitev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAČETNA STRAN SPLETNIH UČILNIC 

 Po uspešni prijavi se vam odpre Pregledna plošča s prikazom spletnih učilnic v katere 

ste vpisani. 

 Spletne učilnice imate zbrane v navigacijskem bloku (meniju) na levi strani pod 

zapisom Moji predmeti in v osrednjem delu strani pod Pregled predmeta. 

 Pod zapisom Predmeti, z nedavnim dostopom imate prikazane spletne učilnice v 

katere ste vstopili nazadnje. 

 V bloku (meniju) na levi strani imate povezavo za dostop do kategorije spletnih 

učilnic svoje šole. 

 S klikom na gumb Prilagodi to stran si lahko urejate bloke in postavitev. 

 

 S klikom na znak treh pik se vam odpre meni, kjer si spletno učilnico lahko označite 

za priljubljeno, odstranite iz priljubljenih ali jo skrijete. 

 

 

 

 



 Pod zapisom Pregled predmeta imate filter s katerim si lahko prikažete spletne 

učilnice po izvajanju, priljubljene ali skrite. 

 

 S klikom na Ime predmeta se vam odpre meni, ki vam omogoča prikaz spletnih 

učilnic z zadnjim dostopom. 

 

 Povezave do spletnih učilnic si lahko prikažete kot kartica, seznam oz. povzetek. 

 

 

 

 

 

 



UREJANJE PROFILA 

Po prijavi v Arnes Učilnice si lahko uredite profil. 

1. Desno zgoraj kliknete na svoje ime in priimek in v meniju izberete Profil. 

 

2. Odpre se vam stran, kjer kliknete na Uredi profil. 

 

3. S klikom na povezavo Uredi profil pridete do strani kjer lahko urejate svoje podatke. 

o Opis - to polje omogoča, da napišete nekaj o sebi, kar bo prikazano pri vašem 

profilu in vidno ostalim udeležencem. 

o Slika uporabnika - slika naj bo v formatu JPG ali PNG in naj bo velika 

100x100 pik (sicer se samodejno obreže). 



o Interesi - vnesete lahko imena vaših hobijev. Imena interesov bodo v profilu 

prikazana kot povezave. S klikom na povezavo boste dostopali do uporabnikov 

s skupnimi interesi. 

Spremembe potrdite s klikom Posodobi profil. 

4. Do profila lahko dostopate tudi tako, da v meniju kliknete na Nastavitve. 

 

Odpre se vam stran Nastavitve, kjer med drugim lahko dostopate tudi do Nastavitve 

foruma. 

 

 



 

ZGRADBA SPLETNE UČILNICE 

Spletne učilnice za posamezne predmete odpira skrbnik organizacije, vnese osnovne 

podatke o spletni učilnici in učitelju dodeli vlogo izvajalec, ta pa skrbi za nadaljnje urejanje. 

 Na vrhu spletne učilnice v osrednjem delu in v navigacijskem bloku na levi strani je 

prikazano polno ime spletne učilnice. 

 Pod imenom spletne učilnice se nahaja navigacijska vrstica. 

 Pod navigacijsko vrstico so trije deli iz katerih je sestavljena spletna učilnica. Levo in 

desno so bloki. V sredini so po temah/poglavjih razvrščene vsebine - viri in dejavnosti. 

V spletni učilnici se vam na desni strani pojavlja ikona zobnika, preko katere dostopate do 

raznih nastavitev. Možnost nastavitev je odvisna od tega kje se nahajate (na začetni strani 

spletne učilnice, v posamezni aktivnosti, pri upravljanju uporabnikov, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAVIGACIJA V SPLETNI UČILNICI 

Navigacija v spletni učilnici poteka preko navigacijskih blokov na levi strani. 

S klikom na gumb, ki se nahaja na vrhu strani lahko skrijete ali prikažete navigacijska bloka 

na levi strani. 

 

Povezave v blokih 

 Sodelujoči - dostopate do strani z udeleženci, ki so vpisani v vašo spletno učilnico. 

 Značke - odpre vam stran s seznamom značk, ki jih imate ustvarjene v spletni učilnici. 

 Ocene - dostopate do strani Poročilo ocenjevalca s seznamom udeležencev in 

njihovimi ocenami. 

 Poglavja / teme spletne učilnice v kateri se nahajate. 

 Pregledna plošča - prikaže vam stran s pregledom spletnih učilnic v katere ste 

vpisani. 

 Prva stran spletnega mesta - vrne vas na začetno stran. 

 Zasebne datoteke - naložite lahko datoteke s svojega računalnika, do katerih 

dostopate preko bloka Uporabnikove zasebne datoteke. 

 Moji predmeti - prikazane imate spletne učilnice v katere ste vpisani. 

 



FORUM 

 

 

Odgovarjanje na razprave 

 

 

1. Kliknete na Razpravo. 

2. Nato izberemo v katerem Forumu bomo podali naš odgovor. 

 

3. Kliknete na povezavo Odgovori. 

 



4. V polje, ki se vam odpre napišete odgovor na razpravo in kliknete na gumb Pošlji. 

Če pred pošiljanjem kliknete na povezavo Napredno, dobite še ostale možnosti. 

 

5. Klik na povezavo Napredno vam odpre stran z urejevalnikom za vnos sporočila, 

možnostjo naročanja na razpravo, dodajanja prilog in oznak. 

 

Primer odgovora z dodanimi oznakami. 



 

 

NALOGA 

Oddaja datoteke 

 

 S klikom na ikono za NALOGE. Aktiviramo okno, kjer lahko nalogo oddamo 

 Udeleženci nalogo oddajo s klikom na gumb Oddaj nalogo. 

 

 



Na strani, ki se jim odpre lahko datoteko naložijo na dva načina: 

1. Datoteko povlečejo s svojega računalnika in jo spustijo v polje s puščico. 

 

2. Pri drugem načinu kliknejo na ikono Dodaj datoteko. 

 

V oknu, ki se jim odpre, morajo imeti izbrano Prenesi vir. 

Kliknejo na gumb Izberi datoteko (Choose File), da pridejo do svojega računalnika. 

 

Izberejo datoteko za nalaganje in kliknejo na gumb Odpri. 



 

Ko imajo datoteko v polju Priponka pripeto, kliknejo še na gumb Naloži to datoteko. 

 

SPREMINJANJE VELIKOSTI FOTOGRAFIJ v OS WINDOWS 
 

****Posebno opozorilo je, da vsebina vseh datotek pri oddajanju ne sme presegat 

20MB. Lahko pa učitelji omejijo tudi na manj MB. 

 

Glede na to, da pošiljamo bolj ali manj slikovno gradivo, ki zajema veliko prostora, 

vam svetujem, da slike najprej zmanjšate na S velikost. To naredite enostavno tako, da 

sliko odprete v mapi kjer jo imate shranjeno. Pazite, da se bo odprla v programu 

FOTOGRAFIJE, ki je v večini primerov primarni program za slikovna gradiva v 

WINDOWS okolju.  Ko imamo fotografijo odprto desni klik, sprememba velikosti, 

označite S in shranite. Ali v desnem zgornjem kotu, kliknemo tri pikice, kjer je prav 

tako sprememba velikosti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spletni tekst 

 Po kliku na gumb Oddaj nalogo se udeležencem odpre urejevalnik, kjer lahko oddajo 

nalogo v obliki besedila ali povezave. 

 

 

Urejanje oddanih nalog 

Udeleženci imajo možnost urejati oddano nalogo. Oddano datoteko lahko izbrišejo in 

naložijo novo ali nalogo oddano kot spletni tekst popravijo. 

1. Na strani z oddano nalogo kliknejo na gumb Uredi oddano nalogo. 

 

 



2. Pri nalogi oddani kot datoteka kliknejo na datoteko. 

 

3. V oknu, ki se jim odpre lahko oddano datoteko izbrišejo in nato naložijo novo. 

 

 

OGLED OCEN 

 Do ocen uporabnikov dostopate na začetni strani spletne učilnice s klikom na Ocene 

(blok na levi strani). 

 

Odpre se vam stran Poročilo ocenjevalca, kjer lahko izbirate še med ostalimi poročili. 


