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1. Добавете Bootstrap към свой проект
2. Да се направят три различни бутона на един ред.
a. Различен цвят
b. Големина
c. Стилизирайте линк – anchor елемент
3. Направете форма с полета за въвеждане на потребителско име,
парола и съобщение. Стилизирайте с Bootstrap.
4. Създайте масив, който съдържа 5 имена на уеб страници, съдържание
на уеб сайт. Отпечатайте с цикъл меню, което да бъде стилизирано с
BOOTSTRAP.
Помагайте си с http://getbootstrap.com/components/#nav.
5. Създайте таблица с дизайн по избор, стилизирана с BOOTSTRAP.
a. Отпечатайте таблицата с рнр, като във всяка клетка изписвате
номера на реда и колоната.
За справка - http://getbootstrap.com/css/#tables

6. Използвайки grid системата на Bootstrap - създайте уеб страница,
чието съдържание е разпределено в –
a. Две колони
b. Две колони с отстъп
c. Четири колони
d. Четири колони с отстъп
e. Добавете различен фон на всяка колона. http://getbootstrap.com/css/#helper-classes
f. Направете цвета на текста различен с Bootstrap http://getbootstrap.com/css/#helper-classes
g. Първи ред - две колони, втори ред шест колони.
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7. Генерирайте масив с числата от 5 до 11. Отпечатайте по три числа на
ред с разстояние между тях и отстъп отляво.
8. Създайте масив с четни числа от 2 до 12. Отпечатайте числата в
гридове с размер стойността на числото и фон по избор. Всяко число
да е на отделен ред центрирано.
9. Създайте форма, в която потребителя въвежда имената си и след
натискане на „Изпрати“ получава надпис на “Name, are you having fun
with Bootstrap!” Стилизирайте формата и съобщението с Bootstrap.
10.
Да се направят 2 картинки, които са responsive и са кръгчета
(CSS -> Images).
11.
Да се направят 3 групи елементи (Components->Thumbnails),
които съдържат картинка, текст и 2 бутона.

12.
Да се направи шахматна дъска – редуващи се 2 цвята с размери
8х8.
a. Да се добави номерация и буква за всяко поле, като в шахмата –
по колоните букви от A до H и по редове числата от 1 до 8.

