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VM 011 - Evropská unie - Jak ji asi neznáme
Příklad multimediální presentace pro školení pedagogů ZŠ Kaznějov v používání programu
PowerPoint 2007.
Ke stažení
VM 011 - EU jak ji asi neznáme.pdf (6,3 MB) - presentace - 34 snímků

VM 011 - EU jak ji asi neznáme - 6obr.pdf (2 MB) - presentace 6 snímků na stránce
VM 011 - EU jak ji asi neznáme - 3obr.pdf (2 MB) - podklady - 3 snímky na stránce (k
vytištění)
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Vložení odkazu na audio
Do snímku 6 byl vložen (relativní) multimediální odkaz - Audio 5:33 - European Navigator
Po klepnutí na tento odkaz se v internetovém prohlížeči otevře příslušná stránka v multimediální
encyklopedii historie Evropy - European Navigator - a spustí se řeč Winstona Churchilla ze dne 19.
září 1946 na Curyšské univerzitě. K dispozici je i celý text vystoupení
Poznámk : absolutní odkaz je
http://www.ena.lu/address_given_winston_churchill_zurich_19_september_1946-2-5042
takže důvod použití relativních odkazů presentaci je zřejmý

Do snímku č. 10 byl rovněž vložen multimediální odkaz - úryvek z vystoupení francouzského
ministra zahraničních věcí R. Schumana ze dne 9. května 1950 - Audio 1:38
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Vložení odkazu na animace
Do snímku č. 12 byl vložen odkaz na animovanou mapu všech dosavadních rozšíření Evropské unie

Vložení odkazu na videa
Do snímku č. 15 byly vloženy odkazy na vybraná videa na YouTube - státní hymny vybraných zemí
s fotografiemi:
• CzechNational Anthem 2008 (4:36) – 4 oficiální verze hymny presentované 28. září 2008
• Štátna hymna SLOVENSKEJ REPUBLIKY (1:19)
• The European Union anthem (5:14)
• British National Anthem (God Save the Queen) – 2:39
• La Marseillaise (Mireille Mathieu) (4:14) s pěknými fotografiemi Paříže
• Deutsche Nationalhymne - Deutschlandlied (4:28)
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Učební materiály
1. ŽALOUDEK, František: VM 004 - Uložení presentace PowerPointu 2007 do formátu pdf
(aktualizovaná verze na webu školy).
Ke stažení (aktualizovaná verze ze 14. 7. 2010 ve formátu pdf):
VM 004 - Uložení presentace PowerPointu 2007 do formátu pdf.pdf (1,2 MB)
2. ŽALOUDEK, František: VM 009 - Fotoalbum Paříž v detailech – příklad fotoalba v
PowerPointu 2007
Ke stažení: VM 009 - Fotoalbum Paříž v detailech.pdf (3 MB) – presentace - 30 snímků –
formát pdf
3. ŽALOUDEK, František: VM 007 - Základní výukové materiály pro PowerPoint 2007 (na
webových stránkách školy)
4. Microsoft: Přidání videa • Přidání zvuků

Poznámka: Do presentace v PowerPointu 2007 lze vložit přímo video, pokud je tento soubor ve
stejném adresáři jako presentace ve formátu pptx. To je dost nepraktické z hlediska
přenositelnosti presentace. Výhodnější je odkaz přímo na webovou stránku obsahující video a
spustit ho tam – např. na YouTube.

Domácí úkol
Vytvořte si pracovní presentaci v PowerPointu 2007 a zkuste do ní uložit odkazy na různé
audio nebo video soubory.
Vyzkoušejte si uložení vlastní presentace do formátu pdf (nebo do formátu pdf - 6 obrázků).
Tento postup se pro vás musí stát rutinní.
Spusťte si vytvořenou presentaci a podívejte se, jak vám fungují odkazy.
Pozor: Vlastní vytvořenou presentaci pořád uchovávejte ve formátu PowerPointu 2007, tj.
pptx. Hodí se pro další úpravy a aktualizace.
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