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Цртање мапа (Scribble Maps) 

 

Адреса 

 http://www.scribblemaps.com/ 

Кратак ппис 

Цртаое мапа прекп пвпг алата је вепма занимљивп и једнпставнп. Алати за 

прављеое мапа су јакп лепп урађени такп да пмпгућавају креираое мапа и 

пним кприсницима кпји немају пунп искуства у раду на рашунару. Сликпвита 

линија алатки са дпдатним пбјащоеоима кпја са ппјављују преласкпм прекп 

алата пружају дпдатнп плакщаое. Сам алат садржи вище разлишитих 

мпгућнпсти кпје се мпгу кпристити ппјединашнп, али и кпмбинпвати. Једна пд 

мпгућнпсти је ппстављаое разлишитих пбележиваша за изабране лпкације. 

Палета пбележиваша је вепма бпгата и разнплика. Изабрани пбележиваш се 

ппставља једнпставним кликпм на жељену лпкацију, при шему му задајемп 

натпис и имамп мпгућнпст ппстављаоа дпдатнпг пбјащоеоа. На исти нашин се 

на пдређеним лпкацијама ппставља и дпдатни текст, слика или видеп запис. 

Делпви мапе се мпгу пбпјити разлишитим бпјама ппмпћу правилних 

гепметријских пбјеката. Такпђе се слпбпднпм рукпм или правпм линијпм  мпгу 

исцртавати путаое пд  једне дп друге лпкације и на тај нашин дефинисати 

растпјаое. Бпје, врсте и дебљине линија , велишина и бпја текста кап и бпје 

ппстављених гепметријских пбјеката се мпгу меоати и прилагпђавати. Алат 

пмпгућава дељеое направљених мапа прекп спцијалних мрежа, ппстављаое у 

блпгпве, кап и слаое електрпнскпм ппщтпм. 

У пвпј мапи мпжете представити све щтп желите: марщруте, путпваоа, сепбе, 

истпријске сппменике, литерарна путпваоа… Мпжемп га кпристити за 

прављеое разлишитих тематских мапа из гепграфије и истприје, али и из других 

предмета. Занимљивп би билп при пбради некпг коижевнпг дела дефинисати 

лпкације главних радои, пбележити места кпја су пписана у путппису... 

Ушеници би пп ппвратку са екскурзије мпгли направити мапу свпјих пбилазака 

са кпментарима, фптпграфијама и видеп-записима.  

Упутства на енглескпм језику пвде, пвде и пвде. 

Примере мпжете ппгледати на сампм сајту на страници са мапама: 

http://www.scribblemaps.com/maps/ 

 

http://www.scribblemaps.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ekW93IFh9ew&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=77JF1FnQtbE&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=8rO_ACZnUns&feature=player_embedded
http://www.scribblemaps.com/maps/
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Прпцес креираоа мапе 

За кприщћеое алата пптребнп је ући на адресу  http://www.scribblemaps.com/ 

Регистрација и креираое налпга 

Да бисте кпристили алат,  није пптребнп да се региструјете јер је  пснпвни сервис пптпунп 

бесплатан и пмпгућава вам да креирате прилагпђене мапе, вичете и слике.  Алат такпђе 

пмпгућава и креираое налпга за плаћену верзију алата и бесплатнп испрпбаваое 

пбпгаћенпг алата јпщ неким алаткама, али направљене мапе прекп пвпг налпга се не мпгу 

снимити, ни делити. Онп щтп бесплатнпм регистрацијпм на сајт дпбијате је тп щтп ппстпји 

мпгућнпст лпкализације целпг сајта на разлишите језике укљушујући и нащ, па су све 

кпмнаде на српскпм, а тп вам мпже плакщати уппзнаваое са алатпм. 

Акп се пдлушите да сампсталнп истрежујете алат уласкпм на адресу алата треба кликнути 

на ппцију  , пппунити пптребне инфпрмације и изабрати жељени језик. 

 

 

http://www.scribblemaps.com/
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Прављеое нпве мапе 

 Акп желимп да направите мапу кпју ћете делити или уградити на Веб-местп пптребнп је 

кликнути на тастер Направи мапу. 

 

Раднп пкружеое 

Уласкпм у раднп пкружеое дпбијате мапу света на кпјпј мпжете да бирате кпји приказ 

мапе желите (сателитску, хибридну, теренску...), алате за уређиваое и прпстпр за 

претраживаое лпкације, у кпме треба да унесете жељену лпкацију. 
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У пквиру алатки за рад на мапи имате ппцију Мени у кпјпј се налазе кпманде за снимаое, 

преузимаое, дељеое и уградоу. Остале  алатке пмпгућавају да се  делпви мапе мпгу 

пбпјити разлишитим бпјама ппмпћу правилних гепметријских пбјеката. Такпђе се 

слпбпднпм рукпм или правпм линијпм  мпгу исцртавати путаое пд  једне дп друге 

лпкације и на тај нашин дефинисати растпјаое. Бпје, врсте и дебљине линија , велишина и 

бпја текста кап и бпје ппстављених гепметријских пбјеката се мпгу меоати и 

прилагпђавати. Алат пмпгућнпсти је ппстављаое разлишитих пбележиваша за изабране 

лпкације, кап и ппстављаое фптпграфија.  

 

Ппстављаое пбележивача 

Палета пбележиваша је вепма бпгата и разнплика. Изабрани пбележиваш се ппставља 

једнпставним кликпм на жељену лпкацију. 
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Изабранпм пбележивашу  задајемп натпис и имамп мпгућнпст ппстављаоа дпдатнпг 

пбјащоеоа, кап и дпдаваоа видеп записа са Ју-тјуба или фптпграфија са интернета.  

  

Унпшеое текста 

Приликпм унпщеоа текста имамп исте мпгућнпсти кап и кпд ппстављаоа пбележиваша. 
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За унете пписе, алат пмпгућава дпдатнп уређиваое текста прекп једнпставнпг текст 

уређиваша. 

 

Приликпм дпдаваоа видеп-записа и фптпграфија алат пмпгућава дпдаваое  једне 

фптпграфије  или видеп-запис. 

Снимаое, преузимаое и дељеое 

Алат пмпгућава дељеое направљених мапа прекп спцијалних мрежа, ппстављаое у 

блпгпве, кап и слаое електрпнскпм ппщтпм. 
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Приликпм снимаоа мапе дефинище наслпв и ппис мапе, кап и приватнпст мапе.  Мапа 

мпже бити јавна, приватна или мапа кпјпј мпже да се приступи са задатпм  лпзинкпм.  

 

Снимљена мапа аутпматски дпбија  идентификаципни брпј, линк прекп кпга се мпже 

делити, линк ка слици мапе и кпд за уградоу.  

 

Направљене мапе се мпгу преузети на рашунар у разлишитим фпрматима (ПНГ, КМЛ...). 
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Избпрпм ппције за преузимаое кпда за уградоу ппстпји мпгућнпст дпдатнпг ппдещаваоа 

изгледа мапе приликпм уградое. 

 

Гордана Петровић 


