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Blog 
NAVODILO ZA DELO 
1 USTVARJANJE NOVEGA BLOGA 
Na pripravah prejmete uporabniško ime in geslo, s katerim boste dostopali do svojih vsebin. 
Vaš blog je dostopen na naslovu:   

http://blog.spssb.net/imepriimek/ 
* Ime in priimek seveda nadomestite s svojim 

2 NASTAVITVE DELOVNEGA OKOLJA 
V tem delu se bomo naučili prilagoditi vaše delovno okolje.  

PRIJAVA 

a) Prijavite se v skrbniški del svojega bloga:  
http://blog.spssb.net/admin 

b) Vpišite svoje uporabniško ime in geslo. 
c) V primeru pozabljenjega gesla, uporabite povezavo  

pod prijavnim obrazcem - STE POZABILI GESLO? 
d) Vpišite svoj e-poštni naslov in s klikom na . Pridobite novo geslo .  

na svoj e-naslov prejmete novo geslo. 

OPIS BLOGA 

a) Klik na NASTAVITVEà SPLOŠNO  
b) V polje slogan vpišite:  

Na mobilnosti v mestu *Ime mesta* v *Ime države* 
c) Klik na . SHRANI SPREMEMBE . 

NASTAVITVE TEME 

Tema določa izgled vašega bloga. Priporočamo, da jo izberete preden se lotite naslednjih korakov in 
je potem ne spreminjate več, saj so določeni deli nastavitev vašega bloga odvisni od izbrane teme. 

a) Klik na VIDEZ à TEMEà klik na temo  
b) S klikom na . PREDOGLED . dobite predogled svojega bloga s to temo. 
c) Svojo izbrano temo aktivirate s klikom na . AKTIVIRAJ . 
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GRADNIKI 

Gradniki so elementi, ki so na strani ves čas prisotni. Odvisno od izbrane teme se nahajajo na 
levi/desni strani vsebine oziroma pod njo, v nogi strani. 

a) Klik na VIDEZ à GRADNIKI 
b) V glavnem gradniku strani (ime je odvino od izbrane teme) obdržite spodnje gradnike v 

naslednjem vrstnem redu: 
1. Iz rapoložljivih gradnikov na levi dodate Besedilo z naslednjo vsebino: 

Zdravo, sem *Ime in Priimek* in obiskujem program *Ime 
programa*. V okviru projekta Erasmus+ sem na 
štiritedenski mobilnosti v mestu *Ime mesta* v *Ime 
države*. 

2. Najnovejši prispevki in spremenite naslov v Zadnje objave 
3. Arhiv 
4. Kategorije 
5. Ostale gradnike odstranite s klikom na ime gradnika ter povezavo Izbriši 

MENI 

a) Klik na VIDEZ à MENIJI 
b) Vpišete ime menija (npr. Glavni meni) ter klik na . USTVARI MENI .  
c) Na levi strani imate možnost dodajanja vsebin v meni 

1. Ustvarite novo POVEZAVO PO MERI: 

URL Ime 
https://blog.spssb.net/imepriimek/ Blog 

  
2. Kasneje dodajte tudi vse tri strani, ki jih boste ustvarili v naslednjem koraku:  

O meni, Mesto in Država 

 

3 OBJAVLJANJE IN UREJANJE VSEBIN 
DODAJANJE STRANI 

Pod strani običajno objavljamo statično vsebino, ki se ne spreminja.  
Npr. strani »O meni«, »Mesto« in »Država« v katero potujete 

a) Klik na STRANIà . DODAJ NOVO . 
b) Vpišite naslov strani in vsebino.  
c) . OBJAVI . (gumb se nahaja na desni strani) 

DODAJANJE KATEGORIJ PRISPEVKOV 

S kategorijami razvrščamo prispevke v skupine.  
Npr. Mobilnost ter podkategorija z imenom mesta, v katerega odhajate 

a) Klik na PRISPEVKI à KATEGORIJE 
b) Preimenujemo kategorijo NERAZVRŠČENO: 

1. Z kurzorjem miške se postavite na kategorijo in kliknite . UREDI . 
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2. Zapišite novo ime kategorije in popravite ključ: 

Ime Ključ 

Nerazvrščeno  Mobilnost nerazvrsceno  mobilnost 
 

c) Dodamo še novo podkategorijo z zastavo države in imenom mesta: 
1. Poiščite in vstavite unicode zastavico države kot ime kategorije in dopišite ime mesta 

(npr. ! Madrid – državo in mesto seveda nadomestite s svojo destinacijo).  

       Ime Ključ 

! Madrid madrid 
! Zaragoza zaragoza 
! Santa Cruz santa-cruz 
" Mikkeli mikkeli 
" Tampere tampere 
" Vaasa vaasa 
" Jyväskylä jyvaskyla 
" Lahti lahti 

 

       Ime Ključ 

# Talin talin 
$ Pariz pariz 
% Bremen bremen 
& Poznań poznan 
' Sønderborg sonderborg 
  
  
  

2. V meniju NADREJENA KATEGORIJA izberete Mobilnost 
3. Kliknite na gumb . DODAJ NOVO KATEGORIJO . 

DODAJANJE OZNAK (TAG-ov) PRISPEVKOV 

Z oznakami razvrščamo prispevke glede na jezik ter šolsko leto mobilnosti.  
Npr. EN za angleške in SI za slovenske prispevke 

a) Klik na PRISPEVKI à OZNAKE 
b) Dodamo tri nove oznake s klikom na gumb . DODAJ NOVO OZNAKO . 

Ime Ključ 

SI si 
EN en 

2019/20 2019 
 

DODAJANJE PRISPEVKOV 

Pod prispevke objavljamo vsebino, ki se  spreminja. Vaše dnevne objave. 

a) Klik na PRISPEVKIà DODAJ NOV 
b) Vpišite naslov prispevka in vsebino.  
c) Desno spodaj najdete povezavo »Nastavi prikazno sliko«. Tu naložite glavno sliko prispevka. 
d) Za predogled prispevka pred objavo kliknite na gumb . PREDOGLED . na desni strani. 
e) Prispevek objavite z gumbom . OBJAVI . desno zgoraj. 

UREJANJE PRISPEVKOV 

a) Klik na PRISPEVKIà VSI PRISPEVKI 
b) Z miško se postavite na želen prispevek ter kliknite na . UREDI . 
c) Tu lahko dodajate in spreminjate vsebino.  
d) Po končanem delu kliknite na gumb . POSODOBI . 
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4 NALOGE DIJAKOV 
Pred mobilnostjo: 

1. Na prvi delavnici ustvarite stran »O meni«, kjer se na kratko opišete. 
2. Objavite stran o državi, v katero potujete. 
3. Objavite stran o mestu, v katerega potujete. 
4. V slovenščini objavite prispevek o slovenski kulinariki. 
5. V angleščini objavite prispevek o vaših pričakovanjih o mobilnosti. 

Na mobilnosti: 

V času mobilnosti objavite najmanj 10 prispevkov v slovenščini ter 8 v angleščini: 

a. Vsaka objava naj ima 15 povedi ali več. 
b. Vsaki objavi pripnite vsaj 1 fotografijo, zaželeno pa je seveda več. 
c. S profesoricami in profesorji obeh jezikov se v naprej natančno dogovorite, kako vam bodo 

bloge ocenili. 

 

Slovenski prispevki 

S pisanjem bloga lahko pridobite dodatno 
oceno pri slovenščini, s katero si izboljšate 
zaključeno oceno ob koncu šolskega leta. Če 
želite dodatno oceno, mora posamezni zapis 
sestavljati najmanj 15 povedi, sedem zapisov 
naj bo vezanih na določeno temo, trikrat pa se 
sami odločite, o čem boste pisali. Upoštevati 
morate, da v zapisu izražamo mnenja, 
opisujemo izkušnje, zapis mora biti zanimiv tudi 
za druge, posamezen zapis vsebuje eno glavno 
temo/idejo, upoštevati pa moramo tudi 
jezikovna pravila. 

Teme zapisov so naslednje: 

• delovni dan, 
• dejavnosti v prostem času, družabno 

življenje, 
• pogovor z domačinom (dijakom, 

sodelavcem), 
• značilnosti dežele (podnebje, 

pokrajina, prebivalci), 
• promet, 
• kulinarika, 
• znamenitosti ter 
• tri po lastni izbiri. 

 

Angleški prispevki 

V času bivanja v tujini boste v angleškem jeziku 
napisali 8 blogov. Šest tem izberete s seznama 
spodaj, dve temi si določite sami. Pazite na 
vsebino (ena tema, izkušnje, mnenje), dolžino 
(vsaj 15 povedi) in jezikovno pravilnost bloga 
(uporabite pregledovalnik besedila v Wordu ali 
si naložite aplikacijo Grammarly). 

Izbirate lahko med naslednjimi temami za 
pisanje bloga v angleščini: 

• My First Impressions 
• Travelling – a Great Experience 
• Living abroad 
• A Day at Work 
• The Trip to … was … (describe a trip 

you were taken on) 
• Different People, Different Culture 
• Description of the Foreign Town and 

Country 
• What have I learned? 
• Life in Slovenia and Abroad 
• A Funny Thing Happened at Work 
• A Disastrous Day 
• The Thing I Liked Best 
• Spending Free Time Abroad. 

 


