Datum: 20. 5. 2021
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
OSNOVNIM IN SREDNJIM ŠOLAM
NAVODILA MENTORJEM TEKMOVALCEV DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ SLOVENŠČINE ZA
CANKARJEVO PRIZNANJE

Spoštovani mentorji!
Na podlagi izkušenj tekom poskusne/testne izvedbe državnega tekmovanja iz znanja slovenščine vas
prosimo, da s tekmovalci še enkrat podrobno preberete vsa navodila pred sobotno izvedbo
državnega tekmovanja.
Tekmovalci, ki se niso mogli udeležiti torkove poskusne/testne izvedbe, se naj prijavijo z
uporabniškim imenom in geslom s šolskega tekmovanja https://www.dmfa.si/rezultati/default.aspx.
Ob vpisu bodo ti tekmovalci dobili novo uporabniško ime in geslo za državno tekmovanje.
Po prijavi na DMFA strežnik jih bo čakala povezava na Zoom srečanje, v katerega se naj obvezno
vključijo pred reševanjem tekmovalne pole. Ob vpisu v Zoom naj učenci preverijo, ali imajo pravilno
zapisano ime in priimek. V primeru, da ne, si ga morajo spremeniti (z desnim klikom na miški, se jim
odpre okno, kjer imajo možnost Rename, s katero lahko spremenijo ime in priimek).
Za oddajo svoje naloge na strežnik tekmovalci potrebujejo aplikacijo, s katero lahko oddajo svojo
nalogo v pdf dokumentu. (Glej obvestilo.)
Tekmovalci lahko tekmujejo od doma ali iz šole pod enakimi pogoji. Šolske tekmovalne komisije na
matičnih šolah prosimo, da tekmovalcem, ki vseh pogojev doma nimajo, omogočijo tekmovanje v
šolskih prostorih in jim pogoje tudi zagotovijo kot vsem ostalim.
V primeru težav z DMFA strežnikom pišite na e-naslov infoserver@dmfa.si.
V primeru težav z ZOOM povezavo pa se povežite z organizatorjem na Lokaciji.
PRED SOBOTO
Mentorji preverite s tekmovalci:
- uporabniško ime in geslo tekmovalca, s katerim vstopa na DMFA strežnik
https://www.dmfa.si/rezultati/default.aspx
PRIJAVA NA STREŽNIK:
1. Tekmovalci najprej vstopijo z uporabniškim imenom in geslom, ki so ga imeli za šolsko
tekmovanje. (Tam najdejo novo uporabniško ime in geslo za nadaljevanje tekmovanja na
naslednji stopnji (državno tekmovanje).)
2. Novo uporabniško ime in geslo si zapomnijo/shranijo, ker ga bodo potrebovali za ponovno
prijavo.
3. Ponovna prijava https://www.dmfa.si/rezultati/default.aspx z novim uporabniškim imenom
in geslom.
Tekmovalci, ki so si novo geslo pridobili že na testnem tekmovanju se na tekmovanje v soboto
prijavijo z novim in korak 1 in 2 izpustijo.

4. Ob vpisu se jim pojavi spodnje okno.

5. Na mestu
dostopajo do Zoom Učilnice x (ob vstopu v učilnico naj to okno pomanjšajo),
da bodo lahko začeli z reševanjem naloge. Nalogo odprejo na mestu, ki ga prikazuje
, in
sicer Začni z reševanjem/vpogledom.
6. Nalogo odpišejo na pripravljene A4 črtaste liste, jo poskenirajo/pofotografirajo in jo v obliki
enega pdf dokumenta naložijo na ustrezno mesto na DMFA strežniku. Pola naj ne bo
ožigosana, nanjo naj ne pišejo svojega imena in priimka, prav tako ni treba poimenovati pdf
dokumenta, ki ga bodo naložili. (Pri tem si lahko pomagajo s CamScanner aplikacijo ali katero
koli drugo, ki omogoča isto.)
7. Nalogo si lahko poskenirajo s telefonom in se na telefonu prijavijo še enkrat v DMFA strežnik,
kamor naložijo nalogo. (Lahko pa si poskenirani dokument pošljejo na svoj e-naslov in ga od
tam naložijo na računalnik in oddajo.)

SOBOTA, 22. 5. 2021





Prijava tekmovalcev od 9.00–9.30.
9.30 vstop nadzorne učiteljice v Zoom Učilnico.
9.55 začetek tekmovanja.
10.00–11.30 poteka pisanje. (Čas pisanja 90 minut začne teči, ko tekmovalec odpre nalogo in
se samodejno po 90 minutah zapre.)
 11.30 – 11.45 oddaja nalog na strežnik.

Tekmovalkam in tekmovalcem želimo veliko uspeha na tem tekmovanju.

Ljiljana Mićović Struger, l.r.
koordinatorica in strokovna tajnica tekmovanja
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