
MICROSOFT 

TEAMS

Navodila za učence



OSNOVNI NAPOTKI

• Na levi strani se nahaja 

glavni meni:

Dejavnosti, Klepet, Ekipe, 

Dodeljene naloge, Koledar, 

Klici, Datoteke...



Sprememba jezika v slovenščino

• Klikneš na svoje ime;

• Odpre se ti okno, kjer klikneš na nastavitve;

• Pri  zavihku jezik izbereš slovenščino. 



MENI DEJAVNOSTI IN KLEPET

• DEJAVNOSTI: 

• tu si lahko ogledaš sporočila in naloge, ki jih boš moral opraviti

• KLEPET: 

• v primeru težav ali nerazumevanja učne snovi, rešenih nalog... lahko uporabiš klepet in 

na hitro rešiš težave s pomočjo učitelja ali sošolca



VIDEOSREČANJA

• Izbereš svojo 

ekipo (razred) in v 

meniju Objave

najdeš vabilo na 

razredno uro. Ob kliku na modro polje 

se ti odpre povezava do 

videosrečanja.



Izberi Pridružitev



• Določi še zadnje 

podrobnosti in se 

pridruži 

videosrečanju: 



MENI EKIPE

• To je osrednji del našega druženja na daljavo. 

• Ob kliku na ime ekipe (npr.: MAT7A, BIO, 8. A) se odpre spletna učilnica 

tvojega predmeta. 

• Zgoraj se ti prikaže meni: 

• Splošno, Objave, Datoteke, Zvezek za predavanje, Dodeljene naloge, Ocene



PODMENIJI EKIPE

• Objave: tukaj se lahko vsi pogovarjamo – upoštevaj spletni bonton

• Datoteke: ob kliku na Datoteke se ti prikaže mapa Učno gradivo. 

• znotraj te mape najdeš učna gradiva

• Zvezek za predavanje: 

• vsak izmed vas ima svoj Zvezek za predavanje

• razdeljen je na poglavja (vsak učitelj bo ustvaril svoja poglavja)



• Del Zvezka za predavanje je tudi Knjižnica vsebine. Vsebino si lahko 

kopiraš v svoj zvezek.

desni klik na miški + kopiraj

izbereš razdelek v svojem zvezku + prilepi

označiš stran, ki jo 

želiš kopirati

prilepiš jo v svoje 

poglavje 



• V zvezek za 

predavanje lahko 

naložiš fotografije 

svojih zapisov v 

zvezek, rešenih strani 

v delovnem zvezku, 

rešene delovne/učne 

liste…



PODMENIJI EKIPE

Dodeljene naloge: 

• tu najdeš naloge, ki jih je 

pripravil učitelj in 

preverjajo tvoje znanje 

IZBEREŠ 

PREVERJANJE IN 

REŠIŠ NALOGE



PODMENIJI EKIPE

Ocene: 

• vsaka dodeljena naloga 

ali dejavnost, ki jo boš 

rešil, bo ovrednotena s 

strani učitelja; tako boš 

dobil povratno 

informacijo o svojem 

delu

doseženo št. točk

skupno možno št. točk



• Predlagamo vam, da si Teams-e namestite na 

mobilni telefon.

• Aplikacija Teams na mobilnem telefonu ima dostop 

do fotoaparata (tako lahko znotraj aplikacije 

posnameš fotografijo in jo pošlješ oz. odložiš kar v 

samo aplikacijo).



ZDAJ PA VESELO NA DELO


