INFORMATIKA
Delovni list za 2. letnik
Ime in priimek:
Tema: HTML5 - 2. del

Šolsko leto:
Razred:
Datum:

HTML5 - 2. del: oblikovanje besedila in uporaba barv na spletni strani
V HTML jeziku za enostavno oblikovanje besedila uporabimo značko <style>.
1. Osnovno oblikovanje besedila
Spoznajmo značko na praktičnem primeru! Nalogo pretipkajte v Beležnici in shranite kot naloga 2_1.html.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Oblikovanje besedila</title>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body style="background-color:powderblue;">

<!-- Barva ozadja -->

<h1 style="color:blue;">To je naslov v modri barvi.</h1>
<p style="color:red;">To je odstavek v rdeči barvi.</p>

<!--Barva besedila -->

<h1 style="font-family:verdana;">To je naslov s fontom Verdana</h1>
<p style="font-family:courier;">To je odstasvek s fontom Courier.</p>

<!--Vrsta pisave -->

<h1 style="font-size:300%;">Naslov napisan s 300% velikosti</h1>
<p style="font-size:160%;">Odstavek napisan z 160 % velikosti.</p>

<!--Velikost pisave -->

<h1 style="text-align:center;">Sredinsko poravnano</h1>
<p style="text-align:right;">Desno poravnano.</p>

<!--Poravnava -->

<h1 style="border:2px solid Green;">Obroba debela 2 piki, zelena </h1>
<hr style="border:2px solid Green;">Črta debela 2 piki in zelene barve.>
</body>
</html>

<!--Obroba -->
<!--Črta -->

Pri uporabi značke style lahko dodamo več elementov naenkrat npr. :
<p style="color:yellow; text-align:center;">To je odstavek v rdeči barvi in poravnan na sredino.</p>

2. Uporaba barv - v HTML lahko uporabimo:
a) angleška imena za barve:
npr. <h1 style="color:blue;">To je naslov v modri barvi.</h1>
b) RGB (rdeča, zelena, modra):
Pri RGB zapisu barv uporabimo 3 številke za vsako barvo in jih lahko mešamo – 0-255 za vsako barvo:
rdeča (255,0,0), modra (0,0,255), zelena(0,255,0), črna (0,0,0), bela(255,255,255) itd.
npr. <p1 style="color:rgb(128,0,128);">Barva pisave v odstavku. </p1>
c) šestnajstiško kodo:
Pri šestnajstiškem (HEX) zapisu uporabimo za vsako barvo način #rrggbb :
npr. črna #000000, bela #ffffff, rdeča #ff0000 itd.
npr. < h1 style="background-color:#ff6347;">Barva ozadja naslova. </h1>
1

INFORMATIKA
Delovni list za 2. letnik
Ime in priimek:
Tema: HTML5 - 2. del

Šolsko leto:
Razred:
Datum:

Naloga 2.2:
Oblikuj spletno stran v Beležnici, kot je razvidno iz spodnje slike.
-

naslov spletne strani je Projektna.
ozadje strani – modro,
obroba 3 pike, modre barve,
pisava Arial, velikost 150%,
odstavek (avtor in kraj) v rdeči barvi,
besedilo Maribor… poravnano na desno

Dodaj tudi vodoravne črte in pravilno zaključi dokument. Shrani kot naloga2_2.html.
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