TVORBA WEB STRÁNKY CEZ WEBNODE
Tento manuál je vytvorený pre tých, ktorí by chceli mať svoju vlastnú web stránku a majú len
minimálne skúsenosti s vytváraním stránok. Nemusíte ovládať html. Stačí na to len chuť a čas.
Portál www.webnode.sk vám zdarma ponúka tvorbu svojej web stránky. Je to veľmi jednoduché.
Jedinou nevýhodou je, že dostupný priestor na serveri určený pre Vašu webovú prezentáciu je len
100 MB. Ale pre stránku určenú vašim školským deťom to úplne stačí. Portál ponúka aj možnosť
priplatiť si 1,95 € mesačne s možnosťou využívať 300 MB a ďalšie výhody.

REGISTRÁCIA:
Prvým krokom je registrovať stránku na www.webnode.sk.

Do políčka Adresa stránok zadáte názov
vašej stránky. Je dôležité, aby názov
korešpondoval s obsahom toho, čo budete
vytvárať na stránke. Ak chcete mať stránku
pre svoje školské deti, určite je vhodný nejaký
detský názov, prípadne názov triedy a pod.
Do políčka Váš e-mail zadávate adresu, ktorú
aj používate . Príde vám na ňu spätný mail.
To ak by ste náhodou zabudli prístupové
meno a heslo.
Do políčka Heslo už stačí len zadať heslo
a kliknúť na Registrovať.

Ďalej nasledujú 3 kroky, ktoré je potrebné urobiť pri registrácii. Najprv si zvolíte, aký typ stránky
chcete vytvoriť. Názov našej stránky je v políčku Meno projektu. Do políčka Slogan môžete, ale
nemusíte zadávať charakteristiku vašej stránky. V prípade, ak slogan napíšete bude sa objavovať
na všetkých stránkach prezentácie. Vyzerá to takto:
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Kliknete na tlačidlo Pokračovať a nasleduje druhý krok registrácie. V druhom kroku si vyberiete
šablónu stránky a opäť kliknete na tlačidlo Pokračovať. Ak si neviete vybrať šablónu, nevadí,
vyberte hocijakú. Dá sa aj dodatočne zmeniť. To si povieme neskôr.
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V poslednom kroku si z ponuky vyberiete, čo chcete mať v hlavnom menu. Môžete si tam zaklikať
čokoľvek. Počas tvorby webu sa k tomu viete vrátiť a upraviť podľa vašich potrieb. A už stačí len
kliknúť na tlačidlo Dokončiť registráciu.

POPIS JEDNOTLIVÝCH MOŽNOSTÍ PRI ÚPRAVE STRÁNKY
TVORBA HLAVNÉHO MENU:
 Po dokončení registrácie sa vám zobrazí pracovná verzia stránok, čiže nepublikovaný
náhľad, v ktorej môžete pracovať – pridávať texty, cvičenia, fotografie, ankety, upravovať
a pod.

 Samotná stránka je rozčlenená na niekoľko častí. Nad každou z tých častí sa nachádzajú
tlačidlá, pomocou ktorých môžete stránku editovať (napr. Upraviť menu, Upraviť text
a pod.). Po zvážení, pre koho bude stránka určená je najvhodnejšie najprv upraviť Hlavné
menu v ľavej časti stránky. Zatiaľ sa tam nachádzajú len položky, ktoré sme si označili
v treťom kroku pri registrácii. Tieto položky v Hlavnom menu môžete odstraňovať, pridávať
a pod.
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 Kliknete na Upraviť menu a v novom okne môžete s danými položkami pracovať.

 Ak nechcete mať niektorú stránku v Menu (v tomto prípade je to stránka Produkty)
v rozbaľovacej lište si kliknete na tlačidlo Odstrániť.
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 Ak chcete v Menu pridať novú stránku, kliknete v hornej časti na Nová stránka, v novom
okne do políčka s Názvom napíšete názov danej stránky a dáte Uložiť. Tu si môžete aj
vybrať, ktorá bude nadradená stránka, ale keďže vytvárate Hlavné menu, tak nadradenou
stránkou je Úvodná stránka. V časti Šablóna si môžete vyberať aj aká to bude stránka
a čo v nej bude uložené. Zatiaľ necháme Bežnú stránku.

 V ďalšom okne vidíte, že stránka Cvičenia už je vytvorená, ale zatiaľ nie je publikovaná na
webe. Takže v rozbaľovacej lište si kliknete na tlačidlo Publikovať a stránku už máme
nielen vytvorenú, ale aj publikovanú na webe.

 Takýmto spôsobom si vytvoríte celé menu. Okrem vytvorenia a odstránenia stránky ešte
viete robiť aj iné úpravy. Napr. pomocou tlačidla Presunúť presúvate jednotlivé položky
v menu, podľa toho ako ich chcete mať usporiadané. Pomocou tlačidla Vlastnosti môžete
dopisovať kľúčové slová, tzv. meta informácie. Slúžia pre lepšie zaradenie do
vyhľadávačov.
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ÚPRAVA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK Z HLAVNÉHO MENU:
 Ak chcete upravovať jednotlivé časti z položiek v menu, kliknete na danú položku napr.
Úvodná stránka a teraz budete editovať to, čo sa nachádza v strednej časti stránky. Po
kliknutí na Upraviť text sa otvorí nové okno podobné textovému editoru, kde budete
vkladať text, obrázky, odkazy na linky a pod. V tomto okne pracujete ako s bežným
textovým editorom – meniť typ, veľkosť, farbu písma a pod.

 Po kliknutí na tlačidlo Uložiť sa dostanete na pôvodnú stránku, zatiaľ to máte len
vytvorené, ale musíte to aj publikovať, takže klik na tlačidlo Publikovať, ktoré sa nachádza
na hornej lište. A teraz to už máte aj na webe.
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 Teraz si ukážeme ako sa vkladajú obrázky, cvičenia príp. linky na iné web stránky.
V Hlavnom menu máte položku Cvičenia. Postupujete presne tak isto, ako ste vkladali
text na Úvodnej stránke. Kliknete na Cvičenia, potom na Upraviť text a ste v novom
okne, ktoré nám pripomína textový editor. Na hornom paneli nástrojov si vyberiete Vložiť
súbor.

 Následne sa vám otvorí nové okno, kde si pomocou tlačidla Nahrať súbory nahráte
všetko, čo chcete mať na stránke. Označíte jednotlivé súbory a kliknete na Vložiť.

 Tieto súbory sa vám objavia v „textovom editore“, kde ešte môžete upraviť veľkosť, farbu
písma a pod. Už len kliknete na Uložiť a máte to na stránke. Pozor, nezabudnúť ešte
Publikovať.
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 Podobným spôsobom vkladáte aj obrázky. Kliknete na položku v Menu, potom na Upraviť
text a v novom okne na hornom paneli nástrojov si vyberiete Vložiť obrázok.

 Následne sa vám otvorí nové okno, kde si pomocou tlačidla Nahrať obrázky nahráte
obrázky z vášho počítača. Označíte (zakliknete) jednotlivé obrázky a kliknete na Vložiť. Tie
sa vám objavia v „textovom editore“, kde ich ešte tak ako aj text môžete upravovať cez
pravý klik myšky (Vlastnosti obrázku). Ďalej kliknete na Uložiť a máte obrázky na stránke.
Pozor, nezabudnúť ešte Publikovať. Obrázky sa dajú aj upravovať priamo v okne, kde
nahrávate obrázky – dajú sa zväčšiť, zmenšiť, orezať, otočiť a pod.
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 Vkladanie linkov na iné web stránky je podobné. Kliknete na niektorú z položiek v Hlavnom
menu, podľa toho, kde chcete dávať odkazy na iné stránky, potom na Upraviť text
a v novom okne na hornom paneli nástrojov si vyberiete Vložiť odkaz. V novom okne
vyberiete typ odkazu, napíšete URL adresu a odporúčam aj zakliknúť Otváranie v novom
okne. Po Vložení sa opäť dostanete do pracovného okna, kde formátujete text. Môžete
tam ešte prípadne zväčšiť písmo a už stačí len Uložiť a Publikovať.

 Vkladanie fotografií – V Hlavnom menu kliknite na Fotogalériu.

 Skôr ako budete vkladať fotografie, je potrebné urobiť nejaké úpravy v Nastaveniach, ako
je zobrazenie počtu fotiek na stránke alebo veľkosť náhľadu daných fotiek. Po nastavení
môžete vkladať fotky cez Správu fotiek. Kliknete na Nahrať obrázky a to je všetko. Len
opäť nezabudnúť na Publikovať.
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A EŠTE ZOPÁR MALIČKOSTÍ:
 Ak kliknete v Hlavnom menu na Kontakt môžete upraviť mailovú adresu, telefónne číslo
a pod. Idete opäť cez tlačidlo Upraviť text. Pod tým sa nachádza aj mapa, kde si môžete
zadať vašu pozíciu – napr. adresu vašej školy. Kliknete na Nastavenia, zadáte údaje a po
kliknutí na OK sa mapa s vašou adresou objaví na stránke.

 Na stránkach sa nachádzajú aj takéto okná, kde môžete (ako je tam už napísané) vložiť
nejakú informáciu. My si ukážeme ako vložíte Anketu.
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 Hore na hlavnom paneli nástrojov chytíte ľavým tlačidlom myšky Anketa a potiahnete ju do
prázdneho políčka.

 V novom okne vyplníte otázku a odpovede a kliknete na OK. Ak sa vám nepáči
umiestnenie tejto Ankety, môžete ju presunúť inde, stačí ju chytiť ľavým tlačidlom myši za
čiernosivý horný rám a premiestniť. Takto môžete premiestňovať všetky časti stránok
a vizuálne si upravovať stránku podľa vašich predstáv.

 Tak ako dokážete premiestňovať časti stránky, tak viete aj niektorú časť (obsahové bloky
s textom), ktorá vám nevyhovuje odstrániť. Stačí kliknúť na čiernosivej lište červený krížik
a celá časť – v tomto prípade Štítky vám zmizne.
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 Ak by ste chceli upravovať obrázok v hlavičke dokumentu postupujete takto: Kliknete na
oranžové tlačidlo, ktoré sa objaví v pravom hornom rohu obrázku a otvorí sa nové okno Editor hlavičky webu.

 Kliknete na tlačidlo Pridať obrázok.

 Môžete si vybrať z už prednastavenej ponuky, alebo si vložíte náš vlastný obrázok. V tom
prípade kliknete na Nahrať obrázok z počítača. Obrázok, ktorý sa vám otvorí, môžete
podľa možností upravovať – posúvať, zmenšovať – jednoducho upravovať pomocou
nástrojov v sekcii Možnosti na hornej lište nástrojov. Nakoniec kliknete na Uložiť. Pozor
na to, aký obrázok použijete, pretože pôvodný vám nezmizne, iba nový ho prekryje.
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 A ak ste už došli tu, ste natoľko zruční, že zvyšné vecičky sa budete učiť ako samouk. Hore
na stránke sa ešte nachádza Panel nástrojov, ktorý využijete na ďalšie možnosti, ako napr.
zmena šablóny, nastavenie v hlavičke webu a pod. Je tam aj zázračné tlačidlo Nápoveda,
ktoré obsahuje rôzne tipy a nápady ako si poradiť pri tvorbe web stránky.

 Ak po ukončení práce a odhlásení sa chcete opätovne pokračovať v práci na vašej stránke,
musíte sa prihlásiť cez portál www.webnode.sk s prístupovými údajmi, ktoré ste zadávali pri
registrácii (máte ich v mailíku).

 Po prihlásení sa kliknete na tlačidlo Administrácia webu.
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 A potom na Upraviť stránky. Všimnite si pravú stranu stránky – môžete si tam sledovať
návštevnosť vášho webu a iné zaujímavé vecičky.

Veľa šťastia 
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