
VAJA 10 

 
1. Odprite dokument seminarska naloga, ki ste ga nazadnje ustvarili. 

Shranite ga z opcijo shrani kot in ga poimenujte glava_noga_1. Še 
enkrat ponovite postopek ter ga poimenujte glava_noga_2. 

2. Nadaljujte delo kar v dokumentu, v katerem se trenutno nahajate 
t.j. glava_noga_2. Če se nahajate v obstoječem dokumentu boste 
najlažje preverili tako, da pogledate v naslovno vrstico programa, 
ali je tam izpisano pravilno ime dokumenta.Pazite 

3. V tem dokumentu boste poskrbeli, da bo glava in noga enaka skozi 
celoten dokument z izjemo prve (naslovne) strani, na kateri ne bo 
ne glave ne noge. 

4. V glavi na levi strani zapišite naslov seminarske naloge, na sredino 
dajte slikico (znak šole) visoko 1 cm, na desni strani pa številko 
strani. V nogi na levi strani vpišite svoje ime in priimek, na sredino 
pa zapišite mesec in letnico izdelave seminarske naloge. 

5. Naredite črto (obrobo) pod glavo dokumenta in ravno tako nad 
nogo dokumenta. 

6. Shranite spremembe in zaprite dokument glava_noga_2 in odprite 
dokument glava_noga_1. 

7. V tem dokumentu najprej naredite (s pomočjo preloma odseka na 
naslednjo stran) odseke. Vsako poglavje bo ločen odsek. Ko ste 
ustvarili odseke se lahko lotite glave in noge. Poskrbite, da bo vsak 
odsek imel ustrezno glavo in nogo npr.: 

• Za vsako poglavje naj bo v glavi zapisano na levi strani ime 
seminarske: ime poglavja na katerem se nahajate, na desni 
strani tekoča številka strani. 

• Za vsako poglavje naj bo v nogi na levi strani zapisano vaše 
ime in priimek, na sredini pa mesec in letnica izdelave 
seminarske. 

• Opozorilo: če želite, da bodo glave in noge resnično različne 
po odsekih morate paziti na gumb poveži s prejšnjim (v orodni 
vrstici za glavo in nogo). Ta gumb poskrbi, da so glave in 
noge enake (če je vklopljen) oz. izklopite ga, pa bodo glave in 
noge različne. 


