
Response 

Osnovni koraki pri ustvarjanju novega razreda v programu Response 6.xx  

1.korak:  

Odpri program response → izberi Upravljanje mojih podatkov → klikni na polje razredi in izberi "Nov 

razred" in potem "Naslednji" → Vnesi ime razreda (primer: 1.redni12 ) → izberi "Naslednji" → spet 

izberi "Naslednji" → označi ustrezno skupino odzivnikov  → izberi "Naslednji" → vpiši kaj naj se 

pojavi na zaslonu odzivnikov ( Primer: IAM ) → izberi "Uredi razred" → izberi "Končaj"  

 

2.korak:  

 

Izberi razred ki ga želiš urediti (primer: 1.redni12 ) → izberi "Nastavitev daljinskega upravljalnika 

(odzivnikov) → POMEMBNO! označi "prezri ID študentov..." in izberi način oddajanja NORMALNO" 

→ izberi "V redu" 

 

3.korak:  

 

Izberi razred ki ga želiš urediti (primer: 1.redni12 ) → izberi "Uvozi popis → izberi "Uvozi popis po 

meri (csv)" → izberi "Naslednji" → klikni "Prebrskaj" in izberi ustrezno CSV datoteko → izberi 

možnost "Po zavihku" → izberi "Naslednji" → spet izberi "Naslednji" → Izberi polja LEVO iz CSV baze 

ki ustrezajo Seznamu polj programa Response DESNO → če je kakšno polje na levi odveč (primer: 

GroupId) ga odstranimo iz levega seznama, in premaknemo polja gor/dol da se ujemajo ( primer: 



Last→Priimek) → izberi "Končaj" → Program odvrne z sporočilom import komplete → izberi "V 

redu"  

 
 

4. korak: 

v Redovalnici bodo ocene določene na podlagi nekaterih nastavitev. Zaradi tega je potrebno nastaviti 

način ocenjevanja → izberi "Urejanje" → klikni na polje "Globalne reference" → izberi "Redovalnica" 

→ izberi "Vrsta: Številke" → izberi "Uporabi najvišjo raven" ( slabši rezultat manjša ocena ) → izberi 

"Ravni: 5 ali 10 " → izberi odstotek ocene za posamezno raven ter barvo ki določa nezadostno oceno 

→ izberi "Končano" 

 

5. Korak:  

V PowerPoint-u določi za vsa vprašanja kateri je pravilen odgovor in koliko časa je na voljo za odgovor 

ter število pik ki jih nosi vprašanje 

Izberi primeren razred in začni izpraševanje: V programu Powerpoint poteka samodejno. V 

Improviziranem načinu - vprašanja Ad hoc klikni na "Zberi odzive"  

 

 

6. korak  

Po zagonu programa in izbiri ustreznega razreda ter načina izpraševanja, se pojavi orodni trak 

Response → počakaj na številko v oklepaju ( primer <8> ) ki se pojavi na rumenem traku → učenci 

vklope odzivnike in vtipkajo na odzivnikih ustrezno število ( primer <8> ) in pritisnejo zeleni gumb 

(ENTER) → na zaslonu se pojavi sporočilo ANS: in ime razreda ( Primer: IAM iz prvega koraka). 

 

7. korak 

ura se zažene z klikom na zeleni znak > od tega trenutka do konca odštevanja, program sprejema 

odgovore ki se pošiljajo tako da učenci vtipkajo odgovor in pritisnejo zeleni gumb (ENTER) → na 

zaslonu se pojavi sporočilo RECEIVED → po končanem vprašanju se pojavi (lahko je tudi 

onemogočeno) graf uspešnosti skupine → izberi "Končano" → nadaljuj z naslednjim vprašanjem 

 

8.korak  

po končanem izpraševanju → klikni na rdeči gumb X → izberi "Konec razreda" za zaključek 

izpraševanja ali "Spremeni vrsto..." če bo izpraševanje nadaljevano  



→ izberi Upravljanje mojih podatkov → klikni na SEJE in izberi ustrezno sejo če želiš ogled poteka 

izpraševanj ali Redovalnica če želiš ogled ocen. 


