VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL –III/2

Vy_32_inovace_010_Pl7

Vzdělávací oblast:

Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obor (okruh):

Informatika

Vyučovací předmět:

Informatika

Téma:

MS PowerPoint 2007

Očekávaný výstup:

Zopakování učiva o programu MS PowerPoint 207

Klíčová slova:

prezentace, snímek, přechody, animace objektů

Ročník:

7.

Datum vytvoření:

leden 2015

Autor:

Mgr. Lenka Palátová
Materiál slouží žákům jako elektronický sešit.
Pomocí obrázkových návodů a videonávodů si
mohou doma snadno připomenout obsah látky
probírané ve škole.

Anotace:

Prohlášení autora materiálu:
Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval/a všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a
jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Nesu veškerou
právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji, že jsem výše uvedený vzdělávací materiál ověřil/a ve výuce a
provedl/a o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas k tomu, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného
užití (§ 30 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb.), tj. k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a
uchováváno.
Podpis autora:

Základní škola a Mateřská škola Valeč, č. 222, 675 53 Valeč
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3803

Obsah
PREZENTACE ........................................................................................................................................... 3
Typy prezentací ....................................................................................................................................... 3
Automatická ........................................................................................................................................ 3
Interaktivní .......................................................................................................................................... 3
Výuková .............................................................................................................................................. 3
Prezentační systémy ................................................................................................................................ 3
Internetové stránky ............................................................................................................................. 3
Microsoft PowerPoint ......................................................................................................................... 3
Open Office Impress (free) ................................................................................................................ 3
Flash - Macromedia, Adobe................................................................................................................ 3
Adobe Captivate, Wink....................................................................................................................... 3
POWERPOINT 2007 .................................................................................................................................. 4
Postup při tvorbě prezentace ................................................................................................................... 4
Zásady pro tvorbu ................................................................................................................................... 4
Zásady pro realizaci ................................................................................................................................ 4
Čeho se vyvarovat ................................................................................................................................... 4
POPIS PROSTŘEDÍ ................................................................................................................................... 5
POSTUP TVORBY PREZENTACE.......................................................................................................... 5
NASTAVENÍ PRACOVNÍ PLOCHY – KARTA ZOBRAZENÍ .......................................................... 6
NASTAVENÍ VZHLEDU PREZENTACE – KARTA NÁVRH .......................................................... 6
Nastavení vzhledu a orientace stránky.................................................................................................... 6
Nastavení motivu .................................................................................................................................... 6
Nastavení snímků .................................................................................................................................... 6
Práce s objekty na snímku ...................................................................................................................... 7
Odstranění objektu .............................................................................................................................. 7
Přesunutí objektu ................................................................................................................................ 7
Úprava objektu .................................................................................................................................... 7
ANIMACE OBJEKTŮ ........................................................................................................................... 7
PŘECHODY MEZI SNÍMKY ............................................................................................................... 8
SPUŠTĚNÍ PREZENTACE ................................................................................................................... 8
ÚKOLNÍČEK ......................................................................................................................................... 9
VIDEONÁVODY ................................................................................................................................... 9
ZDROJE.................................................................................................................................................. 9

Základní škola a Mateřská škola Valeč, č. 222, 675 53 Valeč
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3803

PREZENTACE
Prezentace = využití elektronického systému pro předávání informací
jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací za účelem zapůsobit na posluchače
vysoká účinnost prezentace - přehledná osnova, obraz, zvuk, video ..

Typy prezentací
Automatická
prezentace probíhá bez účasti člověka podle předem nastaveného časování
využití např. pro výstavy a reklamní spoty
Interaktivní
prezentace předpokládá spolupráci člověka při vyhledávání informací
využití pro webovou prezentaci s navigací a hypertextovými odkazy
využití dataprojektoru s aktivní tabulí
Výuková
prezentace pro podporu výkladu na dané téma
využití na konferencích, seminářích a přednáškách

Prezentační systémy
Internetové stránky
nejčastější forma interaktivní prezentace na internetu
nutný editor HTML, registrace domény a webhosting
Microsoft PowerPoint
systém pro zjednodušení tvorby výukové prezentace
využití sekvence snímků s textem, grafikou, zvuky a animacemi
komerční program
Open Office Impress (free)
neplacená obdoba PowerPointu
SMART Notebook
pro tvorbu interaktivních výukových prezentací pro SMART Board
Flash - Macromedia, Adobe
tvorba animovaných interaktivních flaschových animací
Adobe Captivate, Wink
tvorba výukových videoprezentací
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POWERPOINT 2007
nejpoužívanější program pro přípravu prezentací
prezentace sestává ze snímků určených k projekci
snímky obsahují
o texty, obrázky, kresby, kliparty, tabulky, graf
o animace, přechody, video, zvuky

Postup při tvorbě prezentace
-

promyslet si téma prezentace, zajistit si zdrojové texty, obrázky
vložit do prezentace snímky a nastavit jejich grafické pozadí, využít šablon či motivů
do snímků vložit text a jiné objekty (grafy, obrázky, tvary, WordArt…)
na jednotlivé objekty na snímku aplikovat animace
na jednotlivé snímky aplikovat přechody
upravit časování animací a přechodů tak, aby odpovídaly co nejlépe potřebám uživatele

Zásady pro tvorbu
struktura obsahu
o úvod - cíle prezentace, pojmy, informace, ukázky, konec – jméno autora
přehlednost textů
o kontrast, velikost a stručnost
o na snímku max. 5 odrážek, v každé odrážce max. 5 slov
jednotný a vhodný styl prezentace
o styl písma, barvy, přechody a animace
o volba stylu podle tématu a publika
přesvědčivost obsahu
o výstižnost obrázků, zvukový doprovod a video ..

Zásady pro realizaci
navázání kontaktu
o pozdrav, úvodní sdělení, cíle prezentace
komunikace s posluchačem
o práce s hlasem, mimika, gesta
o prostor pro otázky, diskuzi a shrnutí
ovládání techniky
o vyzkoušení prezentace, časová rezerva, tištěné podklady

Čeho se vyvarovat
nepsat všechno co chci říci na snímek – je to mnohem jednodušší, ale nudnější
skontrolujte si opčas chibi – červeně podtržený text není dekorace
odrážky, animace a barvy používejte s rozumem
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POPIS PROSTŘEDÍ

POSTUP TVORBY PREZENTACE
1. Tlačítko Office – Nový: se šablonou nebo bez šablony
2. Karta Zobrazení – nastavení vzhledu pracovní plochy (řazení snímků, pravítko…)
3. Karta Návrh – nastavení vzhledu prezentace (vzhled stránky, orientace stránky, pozadí
stránky, motivy šablon, barvy…)
4. Napsat text – dbát na typografická pravidla!!
(http://www.zstyrfren.cz/Aktivity/projekty/granty/benefit09/materialy/metodicka/typo/vod.
html Text musí být jasný a stručný (5 odrážek, 5 slov v každé odrážce)!
5. Formátovat text: velikost písma, typ písma, odrážky
6. Vkládat objekty: Wordart, obrázky, tabulky (stejným způsobem jako ve Wordu)
7. Nastav ANIMACE NA OBJEKT
8. Nastav na snímky PRECHODY
9. Vyzkoušej ČASOVÁNÍ
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NASTAVENÍ PRACOVNÍ PLOCHY – KARTA ZOBRAZENÍ

-

Nastavení zobrazení snímků
Zobrazení pravítka
Práce s lupou
Nastavení více otevřených oken

NASTAVENÍ VZHLEDU PREZENTACE – KARTA NÁVRH
Nastavení vzhledu a orientace stránky

Nastavení motivu

Nastavení snímků
Na snímku stiskni pravé tlačítko myši
- Vložení nového snímku
- Duplikace snímku
- Rozložení objektů na snímku
- Formát pozadí snímku
- Přesouvání snímků
- Odstranění snímku
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Práce s objekty na snímku
Odstranění objektu
Pokud je v použitém motivu na snímku objekt, který nechci, označím jej myší a smažu klávesou Delete
Přesunutí objektu
- stisknu a držím levé tlačítko myši na objektu a myší zároveň posouvám
Úprava objektu
Pokud mi nevyhovuje nastavení objektu, mohu je dodatečně změnit:
- levým tlačítkem myši označím objekt
- v pásu karet se mi objeví karta Formát
- vybírám z nabízených změn – každý objekt má své specifické vlastnosti, které mohu měnit
Karta FORMÁT – GRAF:

Karta FORMÁT – TEXT:

ANIMACE OBJEKTŮ
Na jednotlivé objekty v prezentaci lze aplikovat různé animace.
Postup:
- označ objekt
- na kartě Animace u Animace – Žádná animace označ šipku, objeví se okno.
- můžeš si zde vybrat ze tří základních animací (zmizení, rolovat, přílet).
- nebo zvol Vlastní animace…
- objeví se okno, ve kterém můžeš přidávat další animace
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PŘECHODY MEZI SNÍMKY
-

pás karet záložka Animace – Přechod na tento snímek

-

nabídka obsahuje 50 efektů
mezi přechody lze přehrát zvuk
nastavit rychlost přechodů
použít u všech
přejít na snímek při klepnutí myši nebo
automaticky za předem nastavený čas

SPUŠTĚNÍ PREZENTACE
-

spuštěním klávesou F5
klepnutím na ikonu se symbolem plátna v kartě Prezentace
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Ovládání prezentace myší:
- levé tlačítko myši - přechod na další akci v prezentaci
- pravé tlačítko myši – aktivuje servisní nabídku (krok zpět, předchozí snímek….)
- na pozadí prezentace v levém dolním rohu jsou 4 ovládací tlačítka pro pohyb v prezentaci

ÚKOLNÍČEK
1. Sestav prezentaci o sobě
2. Sestav prezentaci o svém rodném městě a jeho okolí
3. Sestav prezentaci o své škole
4. Sestav prezentaci na téma, o které se zajímáš

VIDEONÁVODY
1. Nejprve si pozorně prohlédni celý video návod.
2. Spusť program PowerPoint i video návod
3. Prohlédni si kousek video návodu, stopni jej – vyzkoušej v PowerPointu
4. Zapni pokračování video návodu – stopni - pracuj …
5. Takto postupně pracuj krok za krokem až do konce
6. Několikrát dle potřeby opakuj

Video návod ovládáš tlačítkem v červeném čtverci
1. Nastavení pracovní plochy – karta Zobrazení
2. Nastavení prezentace – karta Návrh
3. Práce se snímky
4. Objekty – vkládání, úprava
5. Animace objektů
6. Přechody mezi snímky
7. Fotogalerie, časování

ZDROJE
Obrázky jsou dílem autora – vytvořeny pomocí klávesy PrintScreen a programu MS Paint
Video návody jsou dílem autora – vytvořeno free programem Wink. Jsou uloženy v úložišti Box net a
propojeny s tímto souborem pomocí hypertextových odkazů.
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