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NAVODILA 
 
Kaj mora vsebovati vaša spletna stran narejena v Google spletnih 
mestih? 
 

 Naslov in logotip (lahko je šolski) 

 Podnaslov oz. napis v glavi, dodajte tudi sliko v ozadje 

 Na vsaki strani ali podstrani vsaj 2 razdelka (naj bodo oblikovani: 
različna barva ozadja – lahko tudi slika, besedilo …) 

 VSTAVITE: 
o Besedilno polje na vsaki strani 
o Slike na vsaki strani (ustrezno velike) 
o Ločilo med razdelki 
o Vdelajte vsaj 2 videoposnetka iz YouTuba 
o Na prvi strani dodajte zemljevid (lahko je naslov naše šole) 

 

 Dodajte nogo v kateri vpišite: Avtor: Ime Priimek | Vse pravice 
pridržane. 2019/2020 

 Struktura strani oz. meni (primer)  
Dve glavni strani in pri vsaki nato še 2-3 podstrani. Lahko jih je tudi več. 

 Ustrezno oblikujte in poimenujte podstrani 

 Smiselno oblikujte besedilo, ki ga imate na spletnih straneh (krepko, 
ležeče, podčrtano itd.) 

 Spremenite barvo besedila 

 Poravnajte besedilo (levo, sredinsko, desno ali obojestransko) 

 Vstavite vsaj 1 oštevilčen seznam in 1 označen seznam 

 Uporabite eno izmed tem, spremenite njeno barvo in slog pisave 

 Dodajte vsaj 3 hiperpovezave na druge spletne strani 

 Vsaj 1 sliko na vsaki strani oz. podstrani 

 Obvezno je navajanje virov in literature (za slike, besedila …): 
o Primer: Vir: https://www.maketecheasier.com/persistent-live-usb-vs-full-install-usb/ 

 
Oblikovanje besedila: 

• Za besedilo uporabite barve, ki so kontrastne glede na barvo ozadja, npr.:  modra pisava na 
beli podlagi. Črna na beli, sivi … 

• Z barvo ali s krepko pisavo besedila poudarite pomen, vendar le občasno. 
 
Črkovanje in slovnica (preverite): 

• pravilno črkovanje besede 
• možno ponavljanje besed 
• morebitne slovnične napake 

 
KORISTNI NAPOTKI: 

• Ne uporabljajte preveč motečih animacij. 
• Če uporabite premajhno pisavo je obiskovalci ne bodo uspeli prebrati. 

• VELIKE ČRKE JE TEŽKO BRATI ZATO JIH UPORABLJAJTE SAMO, ČE JE POTREBNO. 

• Ne uporabljajte slabo berljive pisave. 
 
 
 
↓↓↓ 

https://www.maketecheasier.com/persistent-live-usb-vs-full-install-usb/
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Ko končate svojo spletno stran jo OBJAVITE (gumb zgoraj desno). Uporabite spodnje nastavitve: 
 

 
 

Povezavo oz. spletni naslov vaše spletne strani, npr. 
https://sites.google.com/abesednjak.si/slovenija/  posredujete učitelju na njegov elektronski naslov: 

dejan.zmavc@abesednjak.si ali jo date v skupno rabo z učiteljem. Zgoraj desno kliknete gumb  in 
izberete spodnje nastavitve (rdeči okvirčki): 
 

 
 

Preden spletno stan pošljete OBVEZNO preverite vse točke, ki jih vaša spletna stran mora 
imeti, saj bodo manjkajoče točke vplivale na končno oceno. 
 

Obilo uspeha in znanja. ;) 

https://sites.google.com/abesednjak.si/slovenija/
mailto:dejan.zmavc@abesednjak.si

