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Power Point – tvorba prezentace

1. V programu PowerPoint vytvoř prezentaci na jedno z uvedených témat.
a) Zvířata
b) Automobily
-

Fotografie k prezentaci hledej webových stránkách.

-

Prezentace musí mít minimálně deset slajdů

Vytvoření prezentace:
1. Po spuštění programu PowerPoint je připravena prezentace a je aktivován úvodní
snímek, v němž jsou předdefinovány plochy pro nadpis a podnadpis. Například: Nadpis
– Zvířata; podnadpis – Život v poušti. (viz obrázek č.1)

Obrázek 1

2. Poté aktivuj druhý snímek kliknutím v panelu nástrojů na tlačítko Nový snímek.
V podoknu Rozložení snímku zvol rozvržení snímku, např. Nadpis a obsah. (viz. obrázek
č.2)

Obrázek 2

3. Do předdefinované plochy pro obsah můžeš vkládat fotografie,
kliparty, tabulky apod. (viz obrázek č. 3). Klikni na ikonu Vložit
obrázek ze souboru. Objeví se okno, v kterém si příslušný obrázek
vyhledáš a klikni na tlačítko Vložit.

Obrázek 3

4. Další snímky prezentace vytvářej podobným způsobem. Vol taková rozvržení snímku,
kde bude zastoupen obsah, tedy možnost vkládání fotografií nebo klipartů. Posledním
snímkem prezentaci vhodně ukonči.

5. Dále vložíš pozadí snímků. V hlavní nabídce zvol Formát/Návrh snímku a otevře se
podokno Návrh snímku, zde zvol šablonu, která ti vyhovuje (viz obrázek č. 4).

Obrázek 4

Zapamatuj si pravidla dobré prezentace:
•

Nepiš dlouhé texty – prezentace by měla být stručná, jasná, výstižná

•

Dodržuj jednotný grafický styl

•

•

Používej šablony textu

•

použij max. 3 druhy písma

•

nepoužívej nadbytečně grafické prvky

•

zachovej stejný typ, velikost a barvu písma
pro stejnou úroveň textu

Promysli si barvy

Obrázek v prezentaci: http://www.abicko.cz/clanek/precti-si-zabava/11117/projde-velbloud-uchem-jehly.html
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