
ROM 24. URA 

 

1. POZDRAVLJENI, KER V ZADNJEM TEDNU NISEM OD NIKOGAR DOBILA SEMINARJA, SEM SE 

ODLOČILA, DA STVARI ZAPELJEM MALO DRUGAČE. 

Odločila sem se, da boste imeli vsak teden eno nalogo, ki mi jo boste oddali do petka. 

 

2. Torej začnimo lepo na začetku. 

Ko smo se pogovarjali v šoli o HTML (Hyper Text Markup Language) jeziku, smo 

rekli, da je to programski jezik za postavitev spletnih strani. 

S pomočjo HTML jezika, začrtamo postavitev stani, kako naj bo vsebina na strani prikazana in 

ostale oblikovne lastnosti strani. 

 

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 
<head> 
<title>Naslov spletne 
strani</title> 
</head> 
 
<body> 
 
<h1>Prvi naslov</h1> 
<p>Prvi odstavek.</p> 
 
</body> 
 
</html> 

 

S tem določimo, da je to HTML. 
Začetek html 
 
Začetek odstavka, kjer navedemo 
bistvene lastnosti dokumenta, 
kot je naslov spletne strani. 
 
 
V body pišemo stvari, ki bodo 
dejansko zapisane na naši 
spletni strani. 
 

<p>Prvi odstavek.</p> Vsak odstavek se začne z <p> in 
konča z </p> 

<body> 
 
<h1>Prvi naslov</h1> 
<p>Prvi odstavek.</p> 
 
</body> 
 

Samo tale del je izpisan na 
spletni strani. 

 

3. Za postavitev spletne strani smo v šoli uporabljali beležnico. Na enak način boste s pomočjo 

beležnice delali domače naloge. 

4. Do sedaj bi morali vsi že obvladati shranjevanje in preverjanje zapisanega. Kdor tega ne ve, 

naj mu pomaga nekdo od sošolcev. 

5. Do petka 3.4.2020 do 23:59, mi na SPLETNO UČILNICO oddate v beležnici zapisan: 



a.  vaše ime in priimek v vseh šestih velikostih naslova in v paragrafu napišete eno lepo 

misel. Kako naj končni izdelek zgleda je prilepljena slika spodaj! 

 

b. Če želimo na spletno stran dodati spletno povezavo moramo uporabiti naslednji sklic: 

 

<a 

href="https://www.youtube.com/watch?v=mfJhMfOPWdE&list=RDmfJhMfOPWdE&i

ndex=1 ">To je spletna povezava.</a> 

 

Z zeleno sem označila kako se vnese spletno povezavo. 

Z rumeno sem označila, kaj se izpiše na spletni strani. 

(href označuje atribut – si pogledamo kasneje) 

Z modro je označen spletni naslov, kamor želimo, da nas po kliku na popelje spletna 

stran. 

 

c. Prosim, da mi pod misel, dodate še spletno povezavo, do spletne strani. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mfJhMfOPWdE&list=RDmfJhMfOPWdE&index=1
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