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Škola	   	   	   	   	  Integrovaná	  střední	  škola	  polygrafická,	  Brno,	  Šmahova	  110	  
Ročník 	   	   	   	  4.	  ročník	  (SOŠ,	  SOU)	  
Název	  projektu 	   	   	  InterakKvní	  metody	  zdokonalující	  proces	  edukace	  na	  ISŠP	  
Číslo	  projektu 	   	   	  CZ.1.07/1.5.00/34.0538	  
Číslo	  a	  název	  šablony 	   	  III/2	  Inovace	  a	  zkvalitnění	  výuky	  prostřednictvím	  ICT	  
Autor 	   	   	   	  Tomáš	  Fabián	  
TemaKcká	  oblast 	   	  Prezentace	  
Název	  DUM 	   	   	  Procvičení	  učiva	  
Pořadové	  číslo 	  DUM	   	  20	  
Kód	  DUM 	   	   	   	  VY_32_INOVACE_20_OV_FA	  
Datum	  vytvoření 	   	  5.	  3.	  2013	  
Anotace	  	   	   	   	   	  Prezentace,	  která	  obsahuje	  procvičení	  učiva	  
	  
	  
Pokud	  není	  uvedeno	  jinak,	  je	  uvedený	  materiál	  z	  vlastních	  zdrojů	  autora.	  
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Jaké	  pravidla	  je	  nutné	  dodržovat	  v	  dobré	  prezentaci?	  
	  
V	  jakých	  programech	  můžeme	  prezentaci	  vytvořit?	  
	  
V	  jakém	  formátu	  ukládáme	  prezentaci	  vytvořenou	  v	  programu	  
PowerPoint?	  
	  
Jak	  se	  prezentace	  v	  programu	  PowerPoint	  animuje	  a	  jaké	  jsou	  možnosK?	  
	  
Co	  vše	  můžeme	  do	  programu	  PowerPoint	  importovat?	  
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Jak	  tvoříme	  v	  programu	  Adobe	  Acrobat	  porlolio?	  
	  
Jaké	  máme	  možnosK	  nastavení	  v	  tomto	  programu?	  
	  
Co	  je	  program	  iPhoto	  a	  k	  čemu	  jej	  využíváme?	  
	  
Co	  všechno	  nám	  umožňuje	  program	  iPhoto	  upravovat?	  
	  
Jak	  si	  vytvoříme	  dotazník?	  
	  
Jaké	  možnosK	  odpovědí	  při	  tvorbě	  dotazníků	  máme?	  
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