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1. Nyní když umíme pracovat se základními funkcemi programu powerpoint, ukážeme si,
vkládání multimediálních objektů jako: video, zvuk, animace. Tyto objekty nám
umožňují vytvořit např.: prezentaci s nahrátou řečí tzn.: u každého slide, je mluvený
komentář, karaoke tzn.: text písně a hudba v celé prezentaci atd.
a.

Jako první si ukážeme jak je možné do prezentace vložit zvukovou stopu a to na
každý slide jinou.

Na obrázku nahoře je vydět, jakým způsobem je možné vložit do prezentace zvukovou stopu ať
u zvuk powerpoint, vlastní, nebo nahrát. Nyní si ukážem jak s tímto zvukem pracovat.

1) Toto je nová lišta pro práci se zvuky programu Powerpoint, odtud je možné
kliknutím na šipku v pravo vybrat nebo upravit vlastnosti zvuku.
2) Toto je ikona zvuku je možné ji graficky upravovat, nebo ji uplně schovat během
chodu prezentace, to se nastavuje v bodu 3
3) Toto jsou záložky pro práci s vybranným zvukem, v záložce formát můžete
nastavit jeho grafické vlastnosti, a v záložce přehrávání mužeme nastavovat
způsob přehrávání nebo dobu trvání atd…
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2. Chceme-li vytvořit zvuk, který se bude přehrávat dokola v průběhu celé prezentace,
postupujeme podle následujících kroků.
a. Vložíme zvukovou stopu
b. Naklikneme zvukovou stopu a přejdeme na záložku přehrávání
c. V záložce přehrávání zvolíme možnosti viz obrázek.

Přehrát během několika snímků
Opakovat do ukončení uživatelem
3. Zvuk již tedy vložit do prezentace umíme tak se podíváme na stopu videa

Video lze do prezentace vložit obdobným způsobem jako zvuk opět přez záložku vložení>video->(soubor, klipart, web).
4. Úkol:
a. Vytvořte prezentaci o čtyřech slide, do které vložíte animaci a zvuk který se
neustále dokola bude přehrávat v průběhu celé prezentace.
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