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PRACOVNÝ LIST – prezentácia informácií a prenos informácií medzi aplikáciami

1 Na www.cooltext.com si vytvorte nadpis do prezentácie o svojej triede (napr. Naša trrieda, 
alebo Moja trieda, alebo Trieda I.A, a pod.), uložte si obrázok s nadpisom do svojho 
priečinku na disku.

2 Vytvorte si novú prezentácia pod názvom MojaTrieda vo svojom priečinku, na úvodný 
snímok vložte obrázok s nadpisom (zo svojho priečinku) a do ďalšieho textového poľa vpíšte
svoje meno, priezvisko a školský rok.

3 Na snímok č.2 vložte tabuľku s troma stĺpcami: Meno, Priezvisko, Bydlisko, a vyplňte údaje o
žiakoch z triedy, potom si vyberte vhodný formát tabuľky.

4 Na snímok č. 3 vložte fotografiu, na ktorej sú žiaci z vašej triedy (napr. z fotoalbumu školy) a 
upravte ju podľa svojho vkusu (orámovanie, tiene, tvar, efekty...).

5 Na snímok č.4 vložte grafické znázornenie diagramom napr. o rozdelení žiakov podľa 
bydliska, alebo podľa pohlavia, alebo podľa iného kritéria (obľúbená farba, počet 
súrodencov,.... – zrealizujte malý prieskum).

6 Na snímok č.5 vložte zvukovú nahrávku, najprv nahrajte krátku pieseň v programe Audacity 
v podaní niekoľkých spolužiakov, zvukový súbor si uložte do svojho priečinku. Pod ikonku 
zvuku v prezentácii vložte textové pole, v ktorom uvediete názov piesne a mená interpretov.

7 Na sníkom č.6 vložte obrázok – vystrihnutie z pracovnej plochy (zo stránky školy vystrihnite 
logo školy) a na tento objekt definujte akciu – prechod na www stránku školy.

8 Na snímok č.7 vložte grafiku SmartArt, na karte vzťahy nájdite zbiehavý lúčový diagram, 
vyplňte údaje (do stredu názov vašej triedy, do bublín nadriadených: triednu, zástupkyňu, 
riaditeľku, a pridajte aj výchovného poradcu). Upravte výzor diagramu podľa svojho vkusu 
(zmena farieb, štýl obrázkov…).

9 Na snímok č.8 vložte grafiku SmartArt, ktorá dovoľuje vkladať aj obrázky, do polí s 
obrázkami vložte symboly muži a  ženy (piktogramy nájdite na internete) a vymenujte tam 
mená chlapcov a dievčat z triedy. Upravte výzor diagramu podľa svojho vkusu (zmena 
farieb, štýl obrázkov…).

10 Na poslednom snímku bude zoznam použitých zdrojov.

http://www.cooltext.com/

