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    OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA 
 

 
 Spoštovani starši! 
 
Delo na daljavo za učence od 1. do 9. razreda 
 
 
Pouk za učence od 1. do 9. razreda bo od 9. 11. 2020 potekal na daljavo. V ta namen smo na 
OŠ A. T. Linharta pripravili Arnesove e-učilnice in ZOOM videokonference. Vsak učenec je 
dobil AAI račun (uporabniško ime in geslo; v kolikor ste geslo pozabili oz. list s podatki AAI 
računa izgubili, se preko elektronske pošte obrnite na računalničarko Tejo Toman – 
teja.toman@guest.arnes.si), s katerim se lahko prijavi v svoje e-učilnice kjer lahko sodeluje 
pri pouku na daljavo. 
V zadnjih dveh mesecih smo za prioriteto vzeli prijavo učencev v e-učilnice (v šoli so se 
učenci vpisovali v e-učilnice; na tem mestu prosimo starše, da preverijo pri svojem otroku ali 
je vpisan v vse e-učilnice (predmete), ki jih ima. Geslo za vpis v predmet dobite pri razredniku 
ali pri dotičnem učitelju predmeta. 
V e-učilnice bodo učitelji dajali vso vsebino snovi za predmet. Vsak učitelj bo podajal snov 
najbolj primerno za razred oziroma predmet, ki ga poučuje. Podana snov bo v  različnih 
oblikah: kot besedilo na strani, wordov dokument, pdf dokument, video prispevek, avdio 
prispevek, slike, povezave na druge spletne strani, povezave do različnih interaktivnih vsebin, 
v obliki kvizov … ali pa bodo nekatere ure izpeljane preko ZOOM videokonference. 
V kolikor bo učitelj predaval uro preko ZOOM videokonference, bo o tem obvestil učence v 
svoji e-učilnici, kjer jim bo posredoval povezavo, preko katere lahko dostopajo v ZOOM 
videokonferenco. Učenci se v ZOOM videokonferenco prijavijo z AAI računom (up. ime in 
geslo – enako kot dostopajo do e-učilnic). Za sodelovanje v ZOOM videokonferenci je 
potrebno, da imajo učenci zvočnike, da bodo lahko slišali učitelja. V kolikor učenec nima 
kamere ali mikrofona, lahko v ZOOM videokonferenci sodeluje preko »CHAT-a« - pogovora, 
kjer lahko natipka vprašanje oz. odgovor. 
Priporočamo, da vse aktivnosti v zvezi s poukom na daljavo izvajate na stacionarnih ali 
prenosnih računalnikih in uporabljate Chroma brskalnik. Na tablicah in telefonih se mogoče 
katere vsebine ne bodo pravilno prikazovale. Preko telefona lahko spremljate ZOOM 
videokonferenco, seveda pa je potrebno upoštevati, da bo slabša vidljivost vsebine snovi 
(zaradi majhnega zaslona telefona), če bo učitelj delil snov preko svojega zaslona. Prednost 
spremljanja ZOOM videokonference preko telefona je vsekakor za tiste, ki nimajo kamere in 
mikrofona pri računalnikih. 
Učitelji bodo učencem sporočili, na kakšen način bodo spremljali in ocenjevali njihovo delo 
doma. V ta namen jim bodo učenci preko e-učilnic oddajali razne naloge, katere bodo učitelji 
preverili, popravili, podali komentar ali jih ocenili.  
Komunikacija med učitelji in učenci bo potekala preko e-učilnic in forumov v e-učilnicah, 
komunikacija med starši in učitelji pa bo potekala preko sporočil v eAsistentu. 
Navodila za delo v e-učilnicah boste v naslednjem tednu dobili na šolski spletni strani v 
meniju Arnes učilnice. 
 
 
 
Teja Toman, računalničarka                                        Radovljica, 6. 11. 2020 

 
 
 


