PLÁN ŠTUDIJNÝCH POVINNOSTÍ ŽIAKA
počas prerušenia vyučovania z dôvodu epidemiologickej situácie na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR
k polročnému projektu WEBSTRÁNKA OČAMI ŽIAKA
v rámci predmetu Grafika a webdizajn
1. Štruktúra webstránky:
Úlohou študenta je navrhnúť obsah a štruktúru webstránky. Avizované na poslednej hodine
a cez EduPage.
Seminárna práca / projekt:
odovzdať do 19.3.2020 cez EduPage alebo e-mailom
Hodnotené:
áno
2. Nastavenie webstránky
- z projektu:
9. Nastavenia
7. Používania
4. Komentáre
Úlohou študenta je správne nastaví webstránku podľa pokynov, upraví možnosť (ne)používať
komentovanie, zmení si heslo (podľa vlastného uváženia).
Kontrolný bod:
3.4.2020
Hodnotené:
áno
Online výučba:
25.3.2020 (13:00-14:30 hod.)
Konzultácia:
v prípade potreby žiaka - 1.4.2020 (o 13:00 hod)
3. Nastavenie webstránky
- z projektu:
5. Vzhľad
6. Pluginy
Úlohou študenta je vybrať si správnu tému (šablónu) pre svoju webstránku, nastaviť ju podľa
vlastného uváženia a vybrať si a nainštalovať widget podľa vlastného uváženia.
Kontrolný bod:
17.4.2020
Hodnotené:
áno
Online výučba:
8.4.2020 (13:00-14:30)
Konzultácia:
v prípade potreby žiaka - 15.4.2020 (o 13:00 hod)
4. Tvorba obsahu webstránky
- z projektu:
2. Články
3. Stránky
Úlohou študenta je pripraviť prvé články a podstránky na webstránke.
Kontrolný bod:
1.5.2020
Hodnotené:
áno
Online výučba:
22.4.2020 (13:00-14:30)
Konzultácia:
v prípade potreby žiaka - 29.4.2020 (o 13:00 hod)

5. Tvorba webstránky
- z projektu:
2. Články
3. Stránky
Úlohou študenta je pripraviť ďalšie články a podstránky na webstránke.
Kontrolný bod:
22.5.2020
Hodnotené:
áno
Konzultácie:
v prípade potreby žiaka - 13.5.2020 (o 13:00 hod.)
20.5.2020 (o 13:00 hod.)
6. Finalizácia webstránky
- z projektu:
1. Aktualizácia
Úlohou študenta je sfinalizovať webstránku, skontrolovať aktualizáciu.
Kontrolný bod:
16.6.2020
Hodnotené:
áno
Konzultácie:
v prípade potreby žiaka - 3.6.2020 (o 13:00 hod.)
10.6.2020 (o 13:00 hod.)

Kontrolný bod:
Online výučba:
Konzultácia:

dátum, do ktorého musí byť webstránka spracovaná podľa požiadaviek
a k tomu dátumu bude hodnotená známkou
online hodina cez aplikáciu WEBEX Meeting (v prípade potreby a záujmu
žiaka), klasická výučba
ak žiakovi nestačí učebný text a videá, môže prísť na osobnú konzultáciu cez
aplikáciu WEBEX Meeting, kde sa spoločne pozrieme na webstránku a poradím
mu, individuálny prístup

Žiak môže pracovať samostatne aj bez online výučby, výborne spracované texty ako učebný materiál
nájde na webstránke:

https://jurosko.sk/wordpress-navod/
a prípadne aj videá na
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY4wPKjDeeYDp5DwjexLcf_18u2dAQ3xQ

