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H5P NAVODILA 

Spomin, Slikopis 
 

H5P: https://h5p.org/ 

Registrirajte se na strani H5P. Spomin in slikopis ustvarite na strani H5P, nato ga vdelate v arnesovo 

spletišče razredniikt.splet.arnes.si. 

Po prijavi, začnite ustvarjati vsebino, tako da izberete Create New Content. 

 

1. SPOMIN 

Med tipi vsebine izberite SPOMIN oziroma Memory Game. 

 

Vstavite poljubno število slik 

https://h5p.org/
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Dodate lahko tudi zvočni posnetek. V kolikor želite, da so pari različne slike ali na primer slika in besedilo, 

potem dodajte Matching Image. 

V Edit Copyright za vsako sliko vpišite podatke o licenci slike: 
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Vključitev oziroma vdelava spomina v spletno stran razredniikt.splet.arnes.si: 

 

Izberite <> Embed. 

 

Modro označeno kodo kopirajte. Nato se prijavite v spletišče https://razredniikt.splet.arnes.si in ustvarite 

prispevek. 

Za vključitev vsebine, na desni strani prispevka preklopite v besedilni prikaz. Prilepite kodo, ki ste jo prej 

kopirali in jo spremenite kot kaže spodnja slika: Izbrišite celoten script. Na začetku dodajte oglati oklepaj [ 

namesto znaka manjše < in na koncu oglati zaklepaj ] namesto ></iframe>. 

 

Objavo objavite in poglejte ali je prikazana celotna vsebina. V kolikor je širina ali višina vsebine premajhna, 

jo nastavite z width in height atributoma v kodi. Najbolje je, če width nastavite na width=''100%''. 

Preverite delovanje spomina: 

https://razredniikt.splet.arnes.si/
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Delujoči primer iz vodiča: http://racunikt.splet.arnes.si/2019/04/25/h5p/ 

2. SLIKOPIS 

Med tipi vsebine izberite POVLECI IN SPUSTI oziroma Drag and Drop. 

 

Nastavitve prvega koraka (Step 1): 

 

http://racunikt.splet.arnes.si/2019/04/25/h5p/
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Povratne informacije ob dosežkih: 

 

Nastavitve točkovanja: 

 

Smiselno je poskrbeti tudi za ustrezne prevode gumbov in povratnih informacij: 
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Nastavitve 2. koraka (Step 2): nastavite ustrezna polja, v katera bodo uporabniki s povleci in spusti zlagali 

sličice. Umesti sličice in besedilo. Ustrezno poveži polja s pravilnimi sličicami. 

 



pripravila: Alenka Žerovnik 
7 
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*Če želite pripraviti več različnih tipov nalog naenkrat, uporabite Column: 

 


