
Web страница с МS Word 

 

Задача: Изработете сайт, който да ви представя. Да съдържа четири отделни страници:  

1. Начало – Сайт на … ,ученик от …, лого снимка и т.н. 

2. За мен – кратки биографични данни 

3. Контакти – адрес, телефон, е-mail и др. 

4. Галерия – страница с най-малко 4 ваши снимки 

5. Добавяме и връзки към файловете от предишната задача, които предварително 

сме презаписали в PDF – формат: вестник, брошура, оферта и плакат 

 

Спазвайте следните съвети! 

 

Стъпка 1: Правите си проект на страницата и какви връзки искате да има в нея.  

Обърнете особено внимание на 1стр да я наречем главна, на нея винаги й се дава името 

index.htm, за да могат сървърите да я разпознават и зареждат. 

Съветвам ви да я оформите във вид на таблица от 2 колони и 2 реда. Това става от 

менюто Table/Insert/Table.  Ако е необходимо добавяте клетки, за да разположите 

обектите. В лявата колона създаваме си малка табличка, която ще ни бъде менюто в 

"сайта" :) и го описваме. Оцветете листа и клетките на табличката. 

Всички материали по задачата да са в една папка !!! 

Стъпка 2: Като я направите тази матрица можете да я презапишете три пъти с 

неоходимите ви имена на другите файлове като Уеб страница, а да променяте 

съдържанието само във 2-ра колона 2-ра клетка. Във 2-ра колона включете текущото 

съдържание за всяка връзка. Вече ще си работим по всяко едно файлче. Примерно във 

файла galeria.htm ще си вмъкнем няколко снимки...те могат да са и в някаква табличка. 

 

Стъпка 3: Вмъкване на картинки в файловете става по познатия начин от менюто 

Insert/Pictur/From File.  

Стъпка 4: Създаване на хипервръзки.  

Това става като маркирате съответната дума, която искате да ползвате за връзка и от 

падащото менюто Insert > Hyperlinks в отворената диалогова кутия избирате 

съответната папка . Ако се объркате или някоя от връзките не води където искате 

изберете Remove Hyperlinks и после опитайте отначало .  

 

Стъпка 5:. Tака създадените файлове по подразбиране вече ще се отварят с програмата 

Browser (Програма за преглед на уебсайтове и локални файлове...такива програми 

са:Internet Explorer,Firefox,Opera). 

За да отворим файла с Word и да си работим по него: с десен бутон в/у файла Open 

With -> Microsft Office Word 



 


