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1. AKTIVITA
Příprava pedagogických pracovníků a zlepšení podmínek pro využívání
ICT a pro zapojení environmentálních témat do vzdělávacího procesu
na škole
Určeno pro
Pedagogické pracovníky i žáky školy
Autor
František Žaloudek
Číslo • Formát • Datum
VM 007 • pdf • 7. 6. 2010 • aktualizace 15. 7. 2010
Tento materiál bude postupně doplňován podle požadavků pedagogických pracovníků.
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Výukové materiály
1. ŽALOUDEK, František: VM 004 - Uložení presentace PowerPointu 2007 do formátu pdf (na
webu školy)
• Ke stažení aktualizovaná verze: VM 004 - Uložení presentace PowerPointu 2007 do formátu
pdf.pdf (1,2 MB)
2. ŽALOUDEK, František: VM 008 - Paříž v detailech – příklad presentace s obrázky v
PowerPointu 2007 (na webu školy)
• Ke stažení: VM 008 - Paříž v detailech – příklad presentace s obrázky v PowerPointu
2007.pdf (825,4 kB) - formát pdf - 5 stran
• Ke stažení: VM 008 - Paříž v detailech.pdf (3,9 MB) - presentace - 30 snímků
• Ke stažení:VM 008 - Paříž v detailech - 6obr.pdf (1,4 MB) - 6 snímků na stránce - 5 stran
• Ke stažení: VM 008 - Paříž v detailech - 3obr.pdf (1,4 MB) - 3 snímky na stránce - 10 stran
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3. ŽALOUDEK, František: VM 009 - Fotoalbum Paříž v detailech – příklad fotoalba v PowerPointu
2007 (na webu školy)
• Ke stažení: VM 009 - Fotoalbum Paříž v detailech.pdf (3 MB)
• Ke stažení: VM 009 - Fotoalbum Paříž v detailech - 6obr.pdf (1,7 MB)
4. ŽALOUDEK, František: VM 010 - Jak vytvořit fotoalbum v PowerPointu 2007 (na webu školy)
• Ke stažení: VM 010 - Jak vytvořit fotoalbum v PowerPointu 2007.pdf (752,8 kB)
5. VÁVRA, Václav: Jak vytvořit dobrou presentaci. Výukový materiál DUM na portálu RVP
Presentace ke stažení: formát ppt - 1,6 MB - 5 snímků
6. LASÁKOVI: MS Office PowerPoint - základy: Chyby v tvorbě prezentací • Klávesové zkratky •
FAQ

Příklady různých presentací – exempla trahunt
1. ŽALOUDEK, František: ŠM 001 - 1. školení - Jak na to • 1. školení - Jak na to.pdf (2,9 MB) kompletní presentace - 18 snímků • 1. školení - Jak na to - 6_obr.pdf (1 MB) - presentace ve
formě 6 snímků na stránku A4 vhodná k prohlížení i vytištění
2. ŽALOUDEK, František:VM 008 - Paříž v detailech.pdf (3,9 MB) - presentace - 30 snímků - ke
stažení
3. ŽALOUDEK, František: VM 009 - Fotoalbum Paříž v detailech.pdf (3 MB) - ke stažení - 31
snímků
4. ŽALOUDEK, František: Presentace školních stránek zskaznejov.webnode.cz • Ke stažení :ZŠK
- presentace webu - 2010_01_14 - POL.pdf (5 MB) - presentace webu verze 14.1.2010 - 38
snímků • Ke stažení : ZŠK - presentace webu - 2010_01_14 - 6obr.pdf (2,8 MB) - presentace
ve formě 6 snímků na stránku A4 vhodná k prohlížení i vytištění
5. VÁVRA, Václav: Základní pravidla typografie - Jak zformátovat text na počítači … Výukový
materiál DUM na portálu RVP • Presentace ke stažení: formát ppt - 1,6 MB - 30 snímků
6. Presentace o Evropské unii na serveru EUROPA, která objasňuje, jak Evropská unie
funguje a co pro vás dělá. Ke stažení: formát ppt - 11 MB - 47 snímků
7. Gymnázium Jeseník - presentace školy. Spustitelná presentace ke stažení ve formátu pps 25 MB

Rychlé seznámení s aplikací PowerPoint 2007
Kurs Microsoftu je zde: 31 stran - délka 40-50 min.
Získáte praktický úvod do nově navržené aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007. Vyzkoušíte si
práci s aplikací a vytvoříte krátkou prezentaci. Potom si přečtete, co potřebujete vědět o novém
formátu souborů aplikace PowerPoint 2007.

Nápověda a postupy k aplikaci PowerPoint 2007
Oficiální podpora firmy Microsoft
Aktivace aplikace PowerPoint
Co je nového
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Doplňky
Efekty animace
Formát snímků a prezentací
Import obsahu z jiných aplikací
Import obsahu z jiných verzí aplikace PowerPoint
Kontrola prezentace a přidávání komentářů
Makra
Použití šablon a předloh
Práce s fotoalby
Práce s grafikou a grafy
Práce v jiném jazyce
Předvádění, distribuce nebo publikování prezentace
Přidání zvuků nebo videa
Přizpůsobení
Spolupráce
Správa souborů
Školení
Ukládání a tisk
Usnadnění
Vytváření podpůrných materiálů
Vytváření prezentace
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Získání nápovědy

e-learningový kurs firmy GOPAS
Plně funkční demo kurs MS PowerPoint2007 Vás naučí vytvářet prezentace s texty, obrázky, grafy,
tabulkami, diagramy a dalšími objekty. Budete při tom využívat již připravená rozložení snímků.
Naučíte se prezentaci jednoduše promítat.
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