Klasa 8C grupa chłopców
Temat – Paragrafy
Oprócz informacji o paragrafach dodana jest informacja (krótkie przypomnienie) o tym w jaki
sposób prawidłowo pisać maile

Paragrafy <p> czy podwójne <br>?
Akapit (paragraf, ustęp) tekstu, to znacznik <p> (od ang. paragraph). Znacznik <p> w prosty i
skuteczny sposób pozwala stworzyć pożądany podział dłuższego tekstu na łatwiejsze do strawienia
akapity:
<p>Czy pan wie, jaka jest matematycznie obliczona szansa dowolnej kupki materii
w kosmosie, że zostanie wciągnięta w obręb procesów życiowych, choćby jako liść,
kiełbasa albo woda, którą wypije żywy stwór?</p>
<p>Jako garść powietrza, którym odetchnie? Kosmos jest bezbrzeżnie martwy
Jedna cząstka na kwadrylion może wniknąć w koło życia, w obieg narodzin i gnić
– jakaż to rzadkość niesłychana!</p>

Ludzie stawiający swoje pierwsze kroki w HTML (siłą przyzwyczajenia z edytorów tekstowych)
bardzo często zamiast stosować akapity tekstu, wstawiają co kilka zdań podwójne znaczniki
<br><br>, które również tworzą wizualne wrażenie istnienia akapitu:
Czy pan wie, jaka jest matematycznie obliczona szansa dowolnej kupki materii
w kosmosie, że zostanie wciągnięta w obręb procesów życiowych, choćby jako liść,
kiełbasa albo woda, którą wypije żywy stwór?
<br><br>
Jako garść powietrza, którym odetchnie? Kosmos jest bezbrzeżnie martwy.
Jedna cząstka na kwadrylion może wniknąć w koło życia, w obieg narodzin i gnić
– jakaż to rzadkość niesłychana!

Tag <br> (od ang. break = złamanie linii) to w HTML odpowiednik naciśnięcia klawisza Enter na
klawiaturze. Zaś dwa złamania linii, jeden po drugim, siłą rzeczy stworzą przerwę w tekście, która
zachowa się podobnie jak akapit. Jednakże znacznik <p> jest dużo lepszy do tego celu, bo łatwiej
stylizuje się dzięki niemu wewnętrzny tekst akapitu w CSS, z użyciem chociażby klasy, na wzór:
<p class="nazwaklasy"></p>.
Znaczników <br> wygodnie wystylizować nie sposób, gdyż stanowią po prostu złamanie linii.
Paragraf to już co innego – możemy powiedzieć: odtąd dotąd tekst ma wyglądać następująco,
ustawić w klasie justowanie, krój, rozmiar i kolor czcionki w CSS. W kontekście SEO również
paragrafy spisują się lepiej niż <br><br>, gdyż lepiej oddają robotowi budowę witryny.

Znacznika <br> można używać, ale wewnątrz paragrafu, żeby na przykład złamać linię gdy jest to
rzeczywiście jest potrzebne. I rzeczywiście czasami jest - na przykład gdy publikujemy poezję (tam
złamanie linii kończy wers wiersza):
<p>Wiatr drzewa spienia. Ziemia dojrzała.<br>
Kłosy brzuch ciężki w gorę unoszą<br>
i tylko chmury - palcom czy włosom<br>
podobne - suną drapieżnie w mrok.<br>
Ziemia owoców pełna po brzegi<br>
kipi sytością jak wielka misa.<br>
Tylko ze świerków na polu zwisa<br>
głowa obcięta strasząc jak krzyk.<br>
Kwiaty to krople miodu - tryskają<br>
ściśnięte ziemią, co tak nabrzmiała,<br>
pod tym jak korzeń skręcone ciała,<br>
żywcem wtłoczone pod ciemny strop.<br>
Ogromne nieba suną z warkotem.<br>
Ludzie w snach ciężkich jak w klatkach<br>
krzyczą.</p>

Zatem reasumując: jeżeli dwa fragmenty tekstu tworzą osobne wątki myślowe czy informacyjne, to
umieśćmy je w osobnych paragrafach (dla wygody czytającego). Pełne docenienie paragrafów
przyjdzie z czasem, kiedy będziesz więcej atencji poświęcać semantyce kodu, jego poprawności i
czystości. Dzięki doświadczeniu docenisz tę autentyczną łatwość ostylowania tekstu akapitu i
naturalnie przestawisz się na tworzenie tagów <p></p> zamiast <br><br>. Miej dla siebie
cierpliwość!

Temat: Jak napisać maila do nauczyciela?
Pisząc maila do nauczyciela powinniśmy pamiętać o uwzględnieniu w nim 3
podstawowych etapów:
1. Powitanie. Pamiętaj, że każda wiadomość powinna rozpoczynać się zwrotem

grzecznościowym do nadawcy.
Jedną z propozycji jest

Dzień dobry
Przeciwnicy stosowania tego zwrotu na początku maila mają wątpliwość: Co, jeśli odbiorca
przeczyta wiadomość wieczorem? Może lepiej zastosować Dobry wieczór w mailu?
Biorąc pod uwagę specyfikę korespondencji mailowej, taka sytuacja jest możliwa. Nie będzie
jednak niczym niestosownym, jeśli zaskoczysz kogoś swoim Dzień dobry już wieczorem.

Witam, witaj itp. są w tym przypadku niepoprawne (nauczyciel jest osobą nadrzędną w
stosunku do ucznia)
2. Część główna

Przykłady:

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam np. pracę, którą mieliśmy wykonać w domu (tytuł, lub
data )

Dzień dobry.
W załączniku …..
Dzień dobry
W załączniku ……

3. Zakończenie
Pozdrawiam i życzę spokojnego dnia
Imię i nazwisko
(Podpisz się, ponieważ nauczyciel może nie wiedzieć kto do niego napisał z danego
adresu)
lub
Z poważaniem
Imię i nazwisko
lub
Pozdrawiam serdecznie
Imię i nazwisko
lub
Miłego dnia.
Pozdrawiam
Imię i nazwisko

Przykłady:

WAŻNE – w temacie podaj czego dotyczy mail
Warto uzupełniać „temat” wiadomości, gdyż ułatwia to późniejsze odszukanie e-maila w
skrzynce. Ważne też, aby treść tematu była…na temat, a więc zgodna z pozostałą treścią
wiadomości.

Przykład
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