INFORMATIKA
Delovni list za 2. letnik
Ime in priimek:
Tema: Projektna naloga – Osebna spletna stran

Šolsko leto:
Razred:
Datum:

Izdelava osebne spletne strani
Na svojem disku ustvari mapo Splet, kamor boš shranjeval/-a svojo spletno stran. V mapi Splet ustvari
podmapo Slike, kamor boš dodal/-a slike, ki bodo objavljene na spletni strani.
Naredi naslovnico in sedem spletnih strani, kot kažejo slike spodaj. Vso besedilo in vse slike morajo biti v
tabelah. Na vsaki strani morata biti vsaj dve sliki in vsaj 150 besed.
1. naloga:
Spletno stran naredi z uporabo CSS slogov – zunanji vir - datoteka. Za sloge moraš ustvariti v svoji
mapi Splet datoteko styles.css (z Beležnico), v kateri bo definiran izgled vseh spletnih strani. Za
dodatne točke naredi še dodatno datoteko styless2.css in jo uporabi vsaj na eni spletni strani.
Datoteko styles.css boš povezal v glavi na vsaki ustvarjeni spletni strani:
<head>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>

2. naloga:
V datoteki styles.css določi lastnosti tabel, odstavkov naslovov itd. za vse strani:
- nastavit moraš poljubno barvo ali sliko ozadja za spletno stran,
- robovi tabel ne smejo biti vidni, tabela naj zaseda 100% širine, nastavi barvo ozadja tabele – izberi,
- glavne naslove <h1> nastavi na krepko, velikost pisave 200% - to so naslovi vsake strani,
- podnaslov <h2> nastavi na velikost 80% in ležeče,
- pisave v odstavkih nastavi na: pisava – izberi sam, poravnano obojestransko, velikost 120%.
3. naloga:
- v datoteki styles.css definiraj navpične menije z kvadratnimi gumbi, kot so razvidni iz slike spodaj,
- za vsak gumb nastavi poljubne barve, ki se spreminjajo ob prehodu miške čez gumb.
- robove gumbov odstrani,
- na vsaki posamezni spletni strani vstavi tudi ustrezen neoštevilčen <ul> seznam z menijem.
4. naloga:
- 1. stran je naslovnica, shrani jo v mapo Splet, pod imenom index.html.
- pravilno uporabi <colspan> in <rowspan> elementa,
- vstavi logotip.jpg in poveži na https://www.tretja.si,
- za Domov uporabi sliko (poišči slik na spletu) in poveži z index.html.
- za napis III. gimnazija Maribor uporabi glavni naslov <h1> oblikovan v styles.css.
- enako velja za napis Moja spletna stran, Avtor in kraj ter datum,
- iz svojega imena naredi povezavo na svoj e-poštni naslov,
- na naslovnico vstavi 1 javascript efekt – poljuben.
Domov (slika s povezavo)
Nekaj o meni
Moj prijatelj

III. gimnazija Maribor
Moja spletna stran

Moja šola
Moj idol

(moja_slika.jpg)

Moj hobi
Moj kraj
Viri

Avtor: Janez Novak, 2. A
Maribor, maj leto
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5. naloga:
- naredi stran o_meni.html, vstavi oznake za začetek, glavo, telo, tabelo, konec html in shrani kot
prazno predlogo.
- nato to predlogo uporabi za ostale strani: moj_prijatelj.html, moja_sola.html, moj_idol.html,
moj_hobi.html, moj_kraj.html, viri.html. Vsepovsod pravilno nastavi kodiranje in naslov <title>
strani.
6. naloga:
- na vsaki strani naj bo glavna tabela npr. 4 x 5; na levi strani so enaki meniji kot na začetni strani in
zgornja vrstica naj bo tudi enaka,
- na desni strani pa naj bo tabela vsaj 3 x 3, kamor vstavljaš slike in besedilo ter gumbe za
navigacijo,
- naredi tudi povezave iz slik na vsaki strani - na primer iz slike tvojega idola na njegovo spletno
stran; skupaj morajo biti vsaj 4 povezave iz slik,
- spodnja vrstica se naj razteza čez 4 celice <colspan>, za napis Avtor … uporabi podnaslov <h2>
- na spletno stran (katerokoli) vstavi vsaj 2 gif animaciji in še 1 javascript efekt, ki se navezujejo na
vsebino.
Primer: Nekaj o meni (lahko narediš tudi več celic, razporediš lahko tudi drugače):
Domov (slika s povezavo)
Nekaj o meni

III. gimnazija Maribor (povezava na www.tretja.si)
Nekaj o meni (glavni naslov <h1>)

Moj prijatelj
Moja šola

Besedilo

Slika

Besedilo

Slika

Besedilo

Slika

Moj idol
Moj hobi
Moj kraj
Viri

Avtor: Ime Priimek, razred (podnaslov <h2>)

7. naloga:
- izdelaj navedene spletne strani in jih oblikuj, kot je navedeno v naloga 1. – 3. – uporabi CSS.
- vse kar ni določeno, lahko oblikuješ po lastni zamisli.
2. stran:
Nekaj o meni
Opiši se in dodaj svoje slike ter shrani pod imenom o_meni.html
3. stran:
Moj prijatelj

Opiši svojega najboljšega prijatelja ali prijatelje, kaj vas povezuje in kaj
počnete skupaj. Stran shrani pod imenom moj_prijatelj.html.
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4. stran:
Moja šola
5. stran:
Moj idol

6. stran:
Moj hobi (ali)
Šport, ki me je prevzel

7. stran:
Moj kraj
8. stran:
Viri

Šolsko leto:
Razred:
Datum:

Opiši našo šolo. Dodaj tudi svoje razmišljanje o njej. Poišči tudi slike.
Shrani pod imenom moja_sola.html.

Na internetu poišči informacije in slike o svojem idolu in nato s tem
oblikuj to spletno stran. Dodaj tudi svoje razmišljanje o idolu. Oblikuj
pisavo in ozadje, naslove. Shrani pod imenom moj_idol.html. Če nimaš
idola ali hobija, stran nadomesti z drugo stranjo, kjer lahko opišeš kaj
drugega, kar te veseli ali pa jezi ali o čem razmišljaš ali kaj želiš postati...

Opiši svoj hobi ali šport s katerim se ukvarjaš in dodaj slike, ki jih poiščeš
na internetu ali jih prineseš od doma. Opiši kdaj in zakaj ter kdo ali kaj te
je navdušilo, da si se začel/a s tem ukvarjati, kakšni so tvoji dosežki ter kaj
ti dejavnost pomeni. Shrani pod imenom moj_hobi.html.

Opiši svoj kraj in stran shrani pod imenom moj_kraj.html.

Navedi vse vire in literaturo, ki si jo uporabil in stran shrani pod imenom
viri.html.

Primeri navajanja virov:
Vrsta vira
Knjiga: en avtor
Do trije avtorji
Več avtorjev

Navajanje
Bajt, D.: Pišem, torej sem: priročnik za pisanje. Maribor: Obzorja, 1993.
Wechtersbach, R., M. Lokar: Informatika. Ljubljana: DZS, 1997.
Bibič, et al.: Slovenski jezik in stilistika. Ljubljana: Zavod SRS za šolstvo, 1979.

Članek
Anonimni monografski dokumenti
(več avtorjev ali neznan avtor)
Prispevki iz zbornika

Sagadin, J.: Študija primera: Sodobna pedagogika, 42, 9-10, str. 465-472
Enciklopedija Slovenije, Zv. 2.Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988.

Uradni dokumenti
Radijski in TV viri
Viri iz Interneta
Zgoščenke

Zakon o šolstvu. Uradni list Republike Slovenije, 3, 1993, str.67.
Merčun, M.: Radijska novica. Ljubljana: RTV ljubljana, 1971.
http://web.wt.net/~daba/Mineral/: 1.2.1998 (datum ogleda strani)
Encarta 2010 Encyclopedia Delux Edition (CD ROM). Microsoft Corporation, 2010.

Terminologija v znanosti. Zbornik. Ur.F.Pediček. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 1996.

8. naloga:
- vse kar narediš dodatno ti lahko prinese dodatne točke pri končni oceni projektne naloge.
Opomba:
Izdelavo projektne naloge bomo spremljali tedensko in ocenjevali tudi sprotno delo.
Brez sprotnega dela ni možno doseči odlične ocene.
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