






Покушаћу да 
вам пренесем 
моје искуство 
са креирањем 
сајта помоћу 
WIX-а

• Изабрала сам WIX, зато што није много 
компликован за коришћење

• Садржаји се врло лако постављају, слично 
као и на друштвене мреже 

• Помоћу WIX-а сам направила уметнички и 
наставнички портфолио, који можете да 
погледате кликом на линк 

https://vojislavac.wixsite.com/my-site/team-1

https://vojislavac.wixsite.com/my-site/team-1


Пре него што почнете да
креирате сајт, набоље да
прво отворите једну нову

имејл адресу са називом који
бисте волели да се нађе у 
називу сајта и да се са том
адресом региструјете на

сајту:

https://www.wix.com/

https://www.wix.com/


Регистрација 
на сајту са 

имејл 
адресом и 
лозинком

mailto:likovnakulturamedicin
skazemun@gmail.com

mailto:likovnakulturamedicinskazemun@gmail.com


Затим, треба да одредимо коју врсту сајта 
желимо да креирамо. Обележила сам блог.



Прихватила сам већ препоручена подешавања и кликнула Next



Кликните на Edit a Template



Сада треба да изаберемо пример већ 
постојеће шеме сајта и да га користимо 

као шаблон за наш сајт



Изабрала сам први од понуђених, има их 
много погледајте их што више и изаберите 

један који вам највише одговара за ваш блог 
и почните да га едитујете (мењате називе 

менија, текстове и фотографије)



Wix ми је доделио домен https://likovnakulturamedi.wixsite.com/my-site
и могућност да га мењам и уређујем како желим. Свака измена на сајту се 
памти када кликнете на Publish, уколико
нешто погрешите увек можете да се помоћу стрелица вратите корак назад.

https://likovnakulturamedi.wixsite.com/my-site


Пре него што почнете да правите свој сајт слободно можете да вежбате у 
едитору сајта https://likovnakulturamedi.wixsite.com/my-site

Корисничко име је  
likovnakulturamedicinskazemun@gmail.com а лозинка likovno12345

https://likovnakulturamedi.wixsite.com/my-site
mailto:likovnakulturamedicinskazemun@gmail.com


Покушајте да поставите неки садржај у вези ликовне културе на наш сајт 
пошто сада имате корисничко име и лозинку, поделите линк када 

направите измене на стриму у Гугул учионици.

Тема конкурса „Европски дневник“, је детаљно објашњена
на веб сајту  https://evropskidnevnik.rs/

На сајту можете да погледате радове ученика од претходних година.

Уколико неко жели да учествује на конкурсу, или да прави свој лични блог, 
моја помоћ вам је на располагању, било у вези техничког или идејног 

решења. Слободно ми се обратите током свих фаза рада.

https://evropskidnevnik.rs/

