
7. školenie IT - Vytvárame web stránky
Otvoríme Mozzilu

V Mozille na spodnom riadku sú ikonky, otvoríme tretiu – Composer (alebo cez menu Okno).

Text
Otvorí sa aplikácia, v ktorej priamo môžeme tvoriť webové stránky. Budú také ako ich vidíme.

Treba mať predstavu, ako bude stránka vyzerať. Najčastejšie sa pracuje s textom. Na prvej ikone
štýly Text tela môžeme v roletkovom menu vybrať veľkosť nadpisu. Farba písma sa volí v štvorci,
ktorý je teraz čierny.

Takým istým spôsobom sa volí farba pozadia. Teraz je to biely štvorec.
Môžeme urobiť farebné pozadie textu – nasledujúca ikona.

Formátovanie textu – môžme mať hrubé, šikmé i kombinované písmo. Treba
sa vyhnúť podčiarknutému, lebo to sa štandardne používa na odkazy. Ak je to
možné, formátovanie realizujeme cez štýly.

Úloha: Zvoľ si pozadie, nadpis (moje predmety), jeho veľkosť, napíš stručný text, použi
formátovanie textu. Vytvor adresár 07 a ulož si stránku ako index.html

Vkladanie obrázka
Úloha: V adresári 07 musíš mať obrázok, nakresli si ho alebo skopíruj zoskenovaný. Pozor
obrázok musí mať príponu .jpg, príp. .gif

Klikneme na obrázok a načítame z adresára obrázok, ktorý
potrebujeme. Otvorí sa voľba vlastnosti obrázka - umiestnenie,
rozmery... Vyberieme obrázok zo súboru vyberieme si či chceme

podčiarknuté písmo

kurzíva

tučné písmo

zväčšenie písma

zmenšenie písma



alternatívny text (zobrazí sa pred načítaním obr.).

Vkladanie odkazu
Úloha: V adresári 07 musíš mať ďalšiu .html stránku na ktorú utvoríme odkaz.
Najjednoduchšie je uložiť si stránku, na ktorej pracuješ ešte ako napr. zemepis.html (podľa
obsahu stránky, na ktorú budeme odkazovať). Budeme mať kostru s rovnakým pozadím, farbou
textu a formátovaním.
V hlavnej stránke (index.html) označíme text, ktorý má byť odkazom a klikneme na ikonu odkaz.
Vyberieme súbor, na ktorý smeruje odkaz. Odkaz je modrý a podčiarknutý, kurzor sa na ňom mení
na ručičku.

Podobne vkladáme tabuľku.

Skontrolujeme ako bude stránka vyzerať:

V Mozille si pozrieme index.html, keď si
klikneme pravým na odkaz, vyberieme –
otvoriť na novej karte. 

Na záložke bude stránka, na ktorú smeruje odkaz - zemepis.html.

Dôležitá je ikona načítať najnovšiu verziu
stránky:

Úloha: Vytvor kostru vlastnej web stránky, môže byť zameraná na jeden predmet, alebo na
všetky predmety, ktoré učíš. Pozor, bude to súčasť záverečnej práce.


