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NAVODILA
Kaj mora vsebovati vaša spletna stran?
1. V urejevalniku Notepad++ svoji spletni strani morate dodati:
 Naslov <title>
 Podnaslov 1 <h1>
 Dodajte podnaslov 2 <h2>
 Dodajte besedilo v paragraf <p>
 Oblikujte del besedila (krepko <b>, ležeče <i>, podčrtano <u>)
 Spremenite barvo besedila <font color="red">
 Dodajte označevanje (alineje) <ul> in <li>
 Dodajte naštevanje (številke) <ol> in <li>
 Dodajte hiperpovezavo na drugo spletno stran. <a href="https://www.abesednjak.si
target="_blank">Šola</a>
 Vsaj 5 slik (nekaj iz diska in nekaj iz interneta) <img src="sola.jpg">
 Vsaj 3 podstrani.
 Povezavo nazaj na prvo stran <a href="index.html">Prva stran</a>
 Različne poravnave besedila in slik:
o Levo <p align="left">
o Sredina <p align="middle">
o Desno <p align="right">
 Vstavitev smiselno tabelo <table>
 Zaznamek in notranjo povezavo, primer: <a href="#tabela">Skoči na tabelo</a> in <h2
id="tabela">Tabela</h2>
 Barvo ozadja besedila (naslova) <h1 style="background-color:LightGreen;"> in celotne strani
<body bgcolor="lightyellow"> ali sliko (pomagajte si z www.w3schools.com)
Oblikovanje besedila:
• velikost pisave naj bo najmanj 12 točk
• za pomembne dele besedila uporabite večjo pisavo kot za ostalo besedilo
• uporabite standardne nabore znakov kot so Times New Roman, Arial, Calibri, Tahoma,
Verdana …
• 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 si s tem pomagajte samo
občasno.
Zgradba predstavitve:
• naslov teme
• najmanj 1 glavno stran (index.html) in 2 podstrani
• uporabljene vse HTML značke iz 1. točke!
Primerna oblika podatkov:
• Tabele morajo imeti naslove npr.:
•

•

Tabela 1: Prikaz statističnih podatkov

Obvezno je navajanje virov in literature (slike, besedila …):
•

Primer: Vir: https://www.maketecheasier.com/persistent-live-usb-vs-full-install-usb/ (24. 9.
2017)
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Črkovanje in slovnica:
• Vedno preverite:
• pravilno črkovanje besede
• možno ponavljanje besed
• morebitne slovnične napake
KORISTNI NAPOTKI:
• Ne uporabljajte preveč motečih animacij.
• Pri uporabi animacij bodite dosledni.
•

Če uporabljate premajhno pisavo je občinstvo ne bo uspelo prebrati.

•

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

•

Ne uporabljajte slabo berljive pisave.

Potrudite se in dokončajte svoje spletne strani. Svojo temo prikažite na čim bolj zanimiv način
(zanimive slike, video? …).
Uporabite lahko tudi značke, ki jih nismo spoznali!

Preverite vse točke, ki jih vaša spletna stran mora imeti.
Manjkajoče točke bodo vplivale na končno oceno.
NAMIG:
Pomagajte si s spletno stranjo https://www.w3schools.com/ in
http://mrvar.fdv.uni-lj.si/sola/VIS2/html/htmlslo.htm (Google: osnove html)
Primer HTML kode:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Osnovni podatki</title>
</head>
<body>
<a href="index.html">Prva stran</a><br /><br />
<h1>Osnovni podatki šole</h1>
<p>Naziv: Osnovna šola Angela Besednjaka
Naslov: Celjska ulica 11, 2000 Maribor, Slovenija
<br />
<p align="middle">
<img src="logo.jpg" alt="Šolski logotip"><br />
Šolski logotip (Vir: https://www.abesednjak.si/ - 19. 10. 2018)
</p>
</body>
</html>

Obilo uspeha in znanja. ;)
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