VPIS IN DELO NA PORTALU CODE
V prvem ocenjevalnem obdobju smo v šoli programirali s pomočjo portala Code.
Zaradi lažje organizacije dela in ker portal že poznate, boste z njim tudi nadaljevali.
Staršem sem poslala podatke o vaših geslih za dostop (nekateri se jih pa mogoče
še spomnite). Da osvežimo postopek prijave, spodaj posredujem navodilo za
prijavo. Natančno sledite navodilom, da boste uspešno prišli do prijavnega okna.
Naprej v dokumentu imate tudi navodilo, kaj morate narediti.

1. Odpri povezavo na stran za vpis v Code: https://studio.code.org/join

2. V okenček Koda razdelka vpišeš kodo GKSCQF in klikneš Join.

3. V oknu razreda izbereš svoje ime in nato vpišeš skrivno besedo, katero sem
staršem posredovala preko eAsistenta in kliknite Prijava.

4. Če jezik ni nastavljen na slovenščino si to uredite. Prestavite se na dno strani.
V desnem delu imate na spustnem seznamu možnost izbire jezika (poiščite
slovenščino) in jo kliknite.

5. Ker ste nekateri Tečaj 2 mogoče že zaključili sem odprla tudi Tečaj 3.
Ta tečaj začnete delati tisti, ki ste celotni Tečaj 2 končali.

6. Preverite, če so vam v Tečaju 2 ostale še kakšne naloge. Kliknite Moja nadzorna

plošča.

7. Videli boste, da imate aktivna dva tečaja. Pri Tečaju 2 kliknite Ogled predmeta.

8. Dobili boste prikaz vašega dela (to smo delali v šoli, ko ste programirali v parih
ali sami). Kjer so številke nalog še bele pomeni, da naloga še ni narejena.
To so naloge, ki jih morate rešiti za dokončanje Tečaja 2.

9. Ko se boste ponovno vpisali, vam bo računalnik vedno ponudil Tečaj 3. Zato
morate najprej ponoviti te korake, da zopet odprete Tečaj 2. Ko boste
zaključili Tečaj 2 se lotite nalog iz Tečaja 3.

Če imate pri reševanju težave, potrebujete pomoč, mi pišite na e-naslov
nika.petelin@sola.velike-lasce.si. Tako vam bo nadaljnje reševanje lažje, saj se naloge
druga na drugo navezujejo.

