
Webové stránky, hypertextové odkazy a IP adresa

webová stránka (www stránka)
• najrozšírenejšia služba internetu, 
• ide o publikovanie informácií (texty, obrázky, zvuky, videá, testy, …)
• každá www stránka má svoju adresu (napr. www.gymmoldava.sk)
• www  stránka  obsahuje  hypertextové  odkazy  (po  kliknutí  na  zvýraznený  text,  alebo  aj 

obrázok sa zobrazí iná stránka,..)
• na prezeranie www stránok potrebujeme program: prehliadač internetových stránok (napr. 

Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, Safari...)
• www stránky sú napísané špeciálnym jazykom HTML (zdrojový kód vieme zobraziť napr. 

cez pravé tlačidlo myši)

IP adresa
• každý počítač pripojený do internetu má pridelenú svoju IP adresu (napr. 158.195.4.134)
• takéto  adresy  sa  ľuďom  zle  pamätajú,  preto  si  ľudia  vymysleli  menné  adresy:  napr. 

www.google.com (miesto 74.125.224.244),  
• svoju ip adresu zistím napr. na stránke  www.whatismyip.com (alebo príkazom ipconfig v 

príkazovom riadku OS)
• zoznam s IP adresami (číslami) a ich pomenovaniami (slovami) je na DNS serveroch:

(na získavanie záznamov z DNS servera slúži príkaz nslookup. - v príkazovom riadku (cmd) OS
nslookup www.infovek.sk   ….........Address: 193.87.160.242

nslookup 193.87.160.242   …..........Názov:  server.infovek.sk)

Úlohy:
A) prezrite si pozorne stránku školy: www.gymmoldava.sk a zistite: 

1. kedy budú veľkonočné prázdniny,
2. na akom mieste sa umiestnila Júlia Verešová zo septimy z OĽP (Olympiáda ľudských práv),
3. zisti v školskom poriadku, kedy sa začína 0. hodina,
4. číslo IČO Občianskeho združenia z tlačiva na poukázanie 2% z dane,
5. či na škole učí Mgr. Linda SZALKA GAWRON, 
6. čo bude dnes na obed,
7. čo je nakreslené v miestnosti „zborovňa“ na Maľovanom pláne školy,
8. kedy sa začalo vyučovanie v jazykovej škole v tomto šk. roku,
9. kto bol triednym profesorom absolventov v šk. roku 2000/2001 a koľko žiakov tu končilo,
10. koľko aktivít bolo uskutočnených v rámci projektu Kniha k ruke,
11. kde nájdeme fotografie zo školských akcií v tomto šk. roku a z minulého roku,
12. kedy (dátum) sme boli na divadelnom predstavení v Prešove.   

B) na stránke s videami www.youtube.com nájdite a pozrite si: chemické pokusy (by Smahaj tim), 
europa v skole Moldava (GŠM), hlas česko slovenska,...
C) na stránke www.martinus.sk  si prezrite ponuku kníh (či tam kúpim aj puzzle)
D) na stránke www.sme.sk si pozrite novinové články a rôzne tematicky orientované časti stránky 
(počítače, veda, vesmír,  auto, žena, domácnosť, …)
E) na stránke  www.tcom.sk si  prezrite  ponuku telefónov,  služieb pripojenia na internet,  nájdite 
telefónny zoznam,...
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