Programy (HTML)
Internetová stránka sa dá vytvoriť pomocou poznámkového bloku (notepad)
vo win. [Do notepadu zapíšete kód stránky a uložité s koncoukou .hrml]

| Štruktúra stránky
Jednoduchá stránka sa dá vytvoriť pomocou Poznámkového bloku
(notepad).
Otvorte si notepad a skopírujte do neho nasledujúci príklad zdrojového kódu
stránky.
Uložte súbor pod názvom index.html
Príklad:

<html>
<head>
<title>Prvá stránka</title>
</head>
<body>
obsah zobrazovaný na stránke
</body>
</html>
- Takto nejako vyzerá zdrojový kód jednoduchej stránky.

Každá stránka musí obsahovať tagy
<html> a </html> ktoré označujú, že sa jedná o dokument vo formáte html.
Medzi tieto dva tagy sa budú vpisovať všetky ostatné prvky na stránke.
Do vnútra medzi tagy <html> a </html> patrí hlavička <head></head> do
ktorej sa píše tag <title></title>. Tag title označuje názov stránky, ktorý sa
zobrazí na hornej lište prehladávača.
Za hlavičkou sa nachádza tag <body></body>, ktorý označuje telo
dokumentu, ktorý sa zobrazí. To znamená, že všetko čo je napísané do tagu
body, je zobrazené na stránke.

Poznámky:
<body> - Označuje tzv. "telo" dokumentu= obsah stránky. Do neho sa
zapisujú jednotlivé príkazy, ktoré sa zobrazujú na stránke.
<html> - Základný príkaz, ktorý obsahuje každá stránka. Je párový, čize na
konci stránky musí byť tag </html> (znak / nám označuje koniec príkazu,
zapisuje sa pred text tagu)
<title> - nám určuje, ako sa stránka bude volať= text ktorý sa zobrazí na
hornej lište prehliadača.
Všetky tieto tagy su párové. Znamená to, že prvý tag znamená začiatok
príkazu a tag s / na konci označuje koniec príkazu.
Skúška:
Otvorte si program notepad a napíšte tam príkladový kód. Súbor uložte ako
home.html.
Otvorte si IE a dajte otvoriť súbor home.htm, ktorý ste vytvorili.

Potom si skúste zmeniť názov stránky.
Zmeníme ho tak, že prepíšete pôvodný príkladový text "prvá stránka" na
nejaký iný. Po prepísaní a znovu uložení zistíte zmenu v hornej lište
prehliadavača.
Treba si skontrolovať pravopis, správnosť odkazov. Samozrejme treba
overiť, či sa so stránkou dá dobre pracovať a je prehľadná.
Dôležité je kontrolovanie aktuálnosti informácií na stránkach.
Snažte sa pri písaní textov pre web neurážať žiadnych ľudí. Aj keď je
stránka zameraná pre určitých ľudí, netreba zbytočne riskovať. Internet je
dostupný celému svetu a všetkým ľudom a nikdy nemôžte vedieť, kto na
vašu stránku príde.

| Oddelovače
Pre odstavce používame tag <p>
Na oddelovanie (prechod do ďalšieho riadku) sa používa tag <br>.
Sú to nepárové tag.
Používajú sa v mieste kde chceme ukončiť odstavec, alebo riadok.

