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 Způsob použití ve výuce: Jedná se názorný a 
zjednodušený návodu k používání programu MS 
Office PowerPoint. Žáci se s ním učí zacházet prací 
na konkrétních příkladech a úkolech. Získané 
informace o programu si zopakují, zamyslí se nad 
nimi a rozvinou je v řízené diskusi. 



 slouží pro vytváření prezentací... 

 

Víš co to prezentace je?  

  

- slovo prezentace znamená představení, předložení nebo 
podání. 

 

PowerPoint je počítačový program a počítače pracují s 
informacemi – slouží tedy k představení nebo předložení 
informací. 

 

Těmi informacemi může být například (jako v této prezentaci) 
učivo, fotky z dovolené, básničky... Prostě takřka cokoliv.  

 

 





 otevři si záložku „Návrh“ a vyber si z nabídky 
přednastavených stylů (vzhledů) prezentací  

 pohybovat s nabídkou můžeš pomocí šipek 

 když se zastavíš kurzorem myši nad jedním z návrhů, ukáže 
se Ti, jak bude vypadat 

 klikni na ten, který chceš použít 



 přepni se zpátky do záložky „Domů“ 

 klikni do zeleného rámečku a můžeš napsat 
nadpis/název prezentace 

 kliknutím na růžově zvýrazněnou ikonu přidáš 
prezentaci další „snímek“ - stránku 



 po kliknutí do červeného rámečku můžeš napsat nadpis tohoto snímku 

 po kliknutí do bílého prostoru v zeleném rámečku můžeš psát text snímku 

 pokud chceš vložit fotku, obrázek z klipartu nebo snad video, vyber si z 
nabídky v modrém rámečku 

 pod růžově zvýrazněným tlačítkem se skrývá funkce „Klipart“ – je to veliká 
databáze obrázků, uložených v počítači. Klikni na tlačítko, do pole „Hledat:“ 
napiš co by mělo na obrázku, který hledáš být (např. želva) a stiskni tlačítko 
„Hledat“ nebo Enter. Pak už jen klikni na obrázek, který chceš do prezentace 
vložit. 



 až budeš se snímkem spokojený/á vytvoř další snímek: 

 kliknutím na tlačítko „Nový snímek“ si otevřeš nabídku návrhů 
rozvržení (rozložení jednotlivých políček pro text nebo obrázky) 
nového snímku 

 vytvoř ještě dva libovolné snímky 

 poté se přepni do záložky „Animace“ 



 animace je způsob, jakým se při spuštění prezentace objevují snímky 

 vyber si způsob animace – podívat se, jak bude vypadat můžeš buď 
zastavením kurzoru nad ikonou animace v červeném rámečku, nebo 
pomocí tlačítka „Náhled“ 

 podle toho, který snímek Ti v posuvném pásu Osnovy svítí, pro ten 
zrovna nastavuješ animaci 

 pokud chceš nastavit stejnou animaci pro všechny snímky prezentace, 
klikni na „Použít u všech“ 



 v záložce „Prezentace“ můžeš pomocí tlačítka „Od 
začátku“ svou prezentaci spustit a zkontrolovat si ji 

 stisknutím klávesy „Esc“ v levém horním rohu 
klávesnice se můžeš kdykoliv během prohlížení vrátit 
zpět k jejím úpravám 



 Co znamená slovo „prezentovat“? 

 

 Co všechno se dá prezentovat pomocí 
programu PowerPoint? 

 

 Jak bys vylepšil/a PowerPoint, kdybys byl/a 
programátor? Jaké funkce bys mu přidal/a? 

 

 Kdo všechno při své práci PowerPoint určitě 
používá, nebo by měl? 


