Polročný projekt – WEBSTRÁNKA OČAMI ŽIAKA
Hotová webstránka musí splniť tieto kritériá:
1. Aktualizácia - udržiavať webstránku a jej súčasti (pluginy, témy, ...) aktuálne.
2. Články - webstránka bude obsahovať minimálne 2 články. Každý článok musí
byť zaradený v kategórii, musí byť kompletný a obsahovať minimálne 100
slov. Prípadné ďalšie články môžu byť neúplné a text môže byť textom "lorem
ipsum".
3. Stránky - webstránka bude obsahovať minimálne 2 samostatné stránky.
Tieto dve stránky musia byť kompletné a obsahovať minimálne 100 slov.
Prípadné ďalšie stránky môžu byť neúplné a text môže byť textom "lorem
ipsum". Minimálne na jednej stránke bude umiestnený obrázok.
4. Komentáre - komentáre na webstránku musia byť nepovolené alebo riadené
administrátor stránky (administrátor povoľuje, ktorý komentár bude
zverejnený a ktorý nie). Pozri aj Nastavenie - Diskusia.
5. Vzhľad •

Témy - hodnotiť budem výber témy (šablóny) a či boli vymazané všetky
nepoužité témy, ktoré boli predtým nainštalované.

•

6.

7.
8.
9.

Prispôsobiť - Identita webovej stránky - stránka musí obsahovať názov a v
časti "slogan" musí byť uvedený text "Študentský projekt"
o widgety - webstránka bude obsahovať minimálne 1 widget podľa
vlastného výberu žiaka.
o ostatné položky sú plne v rukách žiaka.
Pluginy - na webstránke bude nainštalovaný plugin "Quettera Web Malware
Scanner" a "Classic Editor". Žiak si vyberie tretí plugin podľa vlastného
uváženia.
Používatelia - žiak si môže sám zmeniť heslo (nie je nutné).
Nástroje – nemeniť
Nastavenia

•

Všeobecné - na webstránke musí byť nastavený formát dátumu na tvar
"12. marca 2020" a formát času "18:45".

•

Písanie – nemeniť,

•

Čítanie - nastavenie úvodnej stránky podľa vlastného uváženia žiaka,

•

Diskusia - nastavenie riadenia komentárov - komentáre na webstránku
musia byť nepovolené alebo riadené administrátor stránky (administrátor
povoľuje, ktorý komentár bude zverejnený a ktorý nie).

•

Multimédiá – nemeniť

•

Trvalé odkazy - na webstránke musia byť nastavené trvalé odkazy na
formát "názov článku".

•

Súkromie – nemeniť

WEBSTRÁNKA MUSÍ BYŤ HOTOVÁ DO 15.6.2020.

