
1  

 
HTML5 – vaje 1 

1. naloga - shrani kot vaja1_vrba.html: 
V HTML jeziku napiši spletno stran kot kaže slika! Sliko Prešernova hiša.jpg najdeš v mapi Delo/Slike. 

 
 

2. naloga: izdelaj spletno stran kot kaže slika in shrani kot vaja2_ajdova_potica: 

 
Slike: kuharček.jpg, košara.jpg in potica.jpg.  
Barva ozadja strani: rumena   
Povezava na spletno stran za besedo Vir:: http://www.kulinarika.net/ 
Teksta ni potrebno prepisovati v celoti, prepišite le prvo besedo ali število in naredite tri pikice. 
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3. naloga 
V HTML jeziku napiši spletno stran kot kaže slika in upoštevaj navodila! Shrani kot vaja3_knjiznica.hmtl. 
Slike najdeš v mapi Delo/Slike. 

 
      Navodila: 

1. Pravilno začni in zaključi HTML dokument in pravilno nastavi kodiranje znakov.  
Naslov dokumenta je Knjižnica. Ozadje strani je slika ozadje.jpg. 

2. Na vrhu strani napiši naslov h1: ŠOLSKA KNJIŽNICA: s pisavo Calibri, velikost 7, poravnano levo. 

3. Vstavi tabelo: 

• V prvi vrstici tabele je le ena celica s črnim ozadjem. V njo vpiši besedilo iz slike, kot je prikazano: V 
prvi vrstici je velikosti pisave 4, pisava je Bookman Old Style, bele barve in levo poravnano. Nato sledi 
prazna vrstica. V drugi vrstici z besedilom je velikost pisave 3 in obojestranska poravnava, ostalo je 
enako kot v prvi vratici. 

• V drugi vrstici tabele je le vstavljena slika knjižnica.jpg, ki je poravnana na sredino in iz nje je narejena 
povezava na spletno stran https://www.knjiznica.com. 

• V tretji vrstici z belim ozadjem je napisano prikazano besedilo rdeče barve, velikosti 3 s pisavo Times 
New Roman, poravnano na sredino. Upoštevaj tudi, da je besedilo razdeljeno na posamezne vrstice. 
Iz besede knjižnica, ki je napisana v zadnji vrstici naredi povezavo na elektronski naslov 
sola@knjiznica.si. 

4. Pod tabelo izdelaj oštevičen seznam, kot je prikazano na sliki. Vso besedilo pod tabelo je napisano s 
pisavo  Calibri, velikost 3, poravnano levo in bele barve. 
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