
 9. školenie IT – Vytvárame prezentácie

Vo Windowsoch otvoríme OpenOffice pravým kliknutím a vyberieme prezentácia

Spustí sa Sprievodca prezentáciu, stlačíme Vytvoriť. Musí byť zaškrtnuté Typ – Prázdna
prezentácia. V strede okna sa objaví ponuka snímkov:
Treba si popozerať bublinkovú pomoc a zvoliť si vzhľad
snímku. Odporúčam ako prvý použiť snímok s titulkom (
v prvom rade je druhý), ako ďalšie – titulok, text ( v
prvom rade tretí). Pri vkladaní obrázku – iba titulok (v
druhom rade prvý

Pozadie
Farbu pozadia nastavíme kliknutím pravým tlačidlom do
plochy. V kontextovom menu vyberiem Snímok – Nastavenie stránky a klikneme na záložku
pozadie.

Vyberieme, či chceme farbu pozadia, bitovú mapu, šrafovanie alebo
prechod. Potvrdíme použitie pre všetky stránky.
Iný spôsob: Formát – Stránka 

Text
Klikneme na vloženie nadpisu a napíšeme nadpis. Môže to byť názov predmetu. Klikneme na
vloženie textu a uvedieme autora. Takýmto spôsobom pokračujeme aj na ostatných snímkoch.
Kliknutím do príslušného poľa sa nám ohraničí a umožní úpravu textu. Sú tu notoricky známe ikony

Úloha: Vyskúšaj fonty a formáty písma, zmeniť farbu, druhú a tretiu úroveň odrážok, zmeniť
odrážky, zarovnanie textu

Ďalšie snímky
Nasledujúce snímky vytvoríme dvoma spôsobmi: Vložiť – Snímok alebo
kliknutím pravou tlačicou dole na Snímok – Vložiť snímok. Aby sme
zachovali štýl prezentácie môžeme snímky duplikovať cez Vložiť –
Duplikovať snímok.

Dôležité je premyslieť si následnosť snímkov.

písmo
veľkosť písma

tučné, kurzíva, podčiarknuté

farba písma

zarovnanie

riadkovanie

odrážky

úroveň odrážok

voľba odrážok



Obrázky
Použijeme snímok – iba titulok. Obrázky vkladáme cez Vložiť – Obrázok – Zo súboru... Môžu to
byť fotografie, nakreslené alebo zoscannované obrázky.
Úloha: V prezentácii použi obrázok, skús ho zväčšiť, zmenšiť, využiť galériu a fotografie. Klikni
pravým a skús obrázok zarovnať

Efekty
Možnosť používať efekty, treba dobre zvážiť. Niektoré efekty sú skôr na škodu ako na osoh.
Najjednoduchšia cesta , ako vložiť efekty: Vpravo sú ikonky na prepínanie pohľadov prezentácií:

Treba si vyskúšať bulinkovú pomoc a jednotlivé pohľady. Stlačíme pohľad na
snímky. Tu môžme zvoliť efekt. Nastavuje sa pre snímok, ktorý je označený (v
čiernom rámčeku). Odporúčam použiť jednotný efekt pre celú prezentáciu.
Keď si nastavíme efekty, vrátime sa do hlavného programu
cez prvú ikonu vpravo – náhľad kresby

Spustenie prezentácie
Treba mať na spodnom stavovom riadku označený Snímok1, stlačiť F9 alebo ikonu Prezentácia –
Prezentácia, nasledovné snímky sú
spúšťané kliknutím myši, alebo
ľavou a pravou šípkou.

Úloha: Najskôr si dobre premyslieť a potom si pripraviť prezentáciu s environmentálnou
tématikou, využiť fotografické, alebo zoscannované materiály. Prezentácia musí mať minimálne
sedem snímkov. Dobre by bolo prepojiť ju s vyučovaním. V priebehu šk. roka chcem od každého
2 detské prezentácie na vyučovacích predmetoch.


