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МОДУЛ: СЛАЈД - ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 4
Модул СЛАЈД-ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је обрађен 

кроз 5 целина, чијим савладавањем ћете бити 
оспособљени да самостално израдите своју слајд 
презентацију.

У модулу СЛАЈД-ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ коришћен је 
програм PowerPoint 2010, који је локализован на 
српски језик, ћириличко писмо.

Модул је обрађен са пуно слика, које ће вам 
помоћи да самостално савладате поступак 
појединих радњи.
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4.1.1. ИЗГЛЕД ОСНОВНОГ ПРОЗОРА

Трака наслова

Основни прозор програма PowerPoint 2010 је сличан, по структури и основним 
елементима, било ком програму који ради под оперативним системом Windows.

У овом делу се упознајете само са основним функцијама појединих елемената радног 
прозора. 

Основни елементи прозора програма PowerPoint 2010 су:

Трака наслова се налази на врху прозора. Са леве стране ове траке се налази контролно 
дугме. 

Поред њега се налази име документа (Презентација1 - када се отвори први нови 
документ), као и назив програма Microso�  PowerPoint.

Са десне стране се налази дугмад за минимизацију и затварање прозора.

Највећи део прозора заузима радна површина - слајд.

4.1. ПОДЕШАВАЊЕ ПРОГРАМА
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Трака са алаткама

Основни менији су у облику трака, тзв. рибона. Када активирате картицу траке, све 
алатке унутар изабраног менија се појаве у траци испод. На овај начин, све алатке унутар 
изабраног менија су видљиве.

Рад са траком са алаткама

У Powerpoint-у има 9 основних трака - Датотека, Почетак, Уметање, Дизајн, Прелази, 
Анимације, Пројекција слајдова, Редиговање и Приказ.

- Када кликнете на картицу са именом траке отворићете траку на којој се налазе све 
алатке које су у изабраном менију.

- У оквиру једног менија постоји више група алатки. Алатке су груписане да би 
корисници програма могли лакше да их користе.

- Ако се у доњем десном углу групе алатки налази стрелица, то значи да се у тој групи 
алатки налази мени са додатним наредбама.

- Кликом на стрелицу отворићете оквир 
за дијалог, који је истог имена као и група 
алатки у којој сте активирали стрелицу.
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Картице за избор приказа

Слајдови
- Ако изаберете картицу Слајдови, у про-

зору ће бити приказане умањене слике 
слајдова.

Приказ структуре
- Ако изаберете картицу Приказ структуре, 

у прозору ће бити приказани слајдови, са 
њиховим текстом у сажетом облику

4.1.2. ПОДЕШАВАЊЕ РАДНОГ ОКРУЖЕЊА

Пре почетка израде слајд презентације, корисно је да подесите програм.
Подешавање обухвата неколико операција, које ће вам помоћи да лакше и угодније 

радите. То су, пре свега:
- прављење траке са алаткама за брзи приступ,
- прављење нових трака са алаткама,
- додавање алатки на траку са алаткама,
- одређивање времена за аутоматско снимање документа,
- прилагођавање статусне траке,
- избор оријентације и величине слајда,
- постављање и уклањање лењира 

Прављење траке са алаткама за брзи приступ

- У горњем левом углу основног прозора, 
десно од иконице програма, активирајте 
стрелицу, па из падајућег менија изаберите 
команду Још команди...

Да би себи олакшали рад у програму PowerPoint 2010, на оквир прозора поставите 
траку са најчешће коришћеним алаткама.
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- У левом прозору означите алатку коју 
желите ставити на траку и притисните 
дугме Додај. 

Алатка ће бити постављена у десни 
прозор. Том комадом сте поставили  алатку 
на Траку за брзи приступ.

Када сте завршили са додавањем алатки 
притисните дугме У реду.

- У програму PowerPoint 2010 постоји могућност да сами направите своје траке са 
алаткама.

Прављење нових трака са алаткама

- Активирајте основни мени Датотека, па 
из отвореног менија изаберите команду 
Опције.

- Изаберите опцију Прилагођавање траке, 
а затим притисните дугме Нова картица.
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- У пољу са картицама биће постављена 
Нова картица.

- Да би новој картици дали жељено име, 
селектујте нову картицу и клините на дугме 
Преименуј.

- У оквиру за дијалог Преименуј упишите 
жељено име, а затим притисните дугме У 
реду.

У пољу са картицама биће постављено 
име картице које сте написали.

- Да би завршили поступак прављења 
нове траке са алаткама притисните дугме 
У реду.

Нова трака са алаткама биће постаљена 
поред осталих трака са алаткама.

Додавање алатки на траку са алаткама

- Активирајте траку на коју желите додати 
алатке, а затим притисните десни тастер 
миша.

- Из падајућег менија изаберите команду 
Прилагоди траку....
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- Изаберите групу алатки, на траци где 
желите додати алатке.

- У пољу са алаткама изаберите алатку 
коју желите поставити на траку.

- Кликните на дугме Додај.
- Алатка ће бити додата на траку, у десном 

пољу.
- Када сте завршили додавање алатки 

кликните на дугме У реду.

- Алатке ће бити постављене на изабрану траку са алаткама.

На доњем оквиру прозора налази се статусна трака. Она даје информације о документу 
у којем радите.

Садржај статусне траке зависи од места где се налази курсор.
У десном делу статусне траке се налазе команде за подешавање величине приказа 

документа на екрану (тзв. зумирање), избор приказа презентације и дугме за уклапање 
слајда у прозор. 

Одређивање времена за аутоматско снимање документа

- У левом пољу оквира за дијалог Опције... 
изаберите групу  Чување.

- У десном пољу, у групи Чување 
докумената, укључите опцију Сачувај 
информације о аутоматском спасавању 
сваких, а у пољу поред упишите време за 
аутоматско снимање документа.

Прилагођавање статусне траке



198

- Дођите стрелицом миша на Статусну 
траку и кликните десним тастером миша.

- У падајућем менију су све функције које 
могу бити постављене на Статусну траку.

Укључите функције које желите поста-
вити на Статусну траку.

Функције које желите уклонити са 
Статусне траке једноставно искључите.

- Изаберите траку са алаткама Дизајн, 
а затим у групи алатки Подешавање 
странице кликните на алатку Подешавање 
странице.

Избор величине и оријентације слајда

- На оквиру за дијалог Подешавање 
странице одређујете величину слајда, 
која је прилагођена екрану на којем ће се 
пројектовати.

- У опцији Положај бирате оријентацију 
слајда.

- Изаберите траку са алаткама Приказ, а 
затим у групи алатки Прикажи дођите до 
алатке Лењир.

Ако желите поставити лењир, поред 
назива Лењир укључите квадратић.  

За уклањање лењира, поред назива 
Лењир искључите квадратић.

Постављање и уклањање лењира

Вежбе за проверу знања:

1. Направите нову траку са алаткама и 
поставите је на оквир радног прозора.

2. Постави нове алатке на своју траку са 
алаткама.

Питања за проверу знања:
1. Које параметре програма PowerPoint 

умете да подесите?
2. Како се поставља лењир на радну 

површину?
3. Како се подешава “време за аутомат-

ско снимање документа”?
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4.2.1. РАД СА НОВИМ ДОКУМЕНТОМ

4.2. РАД СА ДОКУМЕНТИМА

I - Покретањем програма PowerPoint,  ау-
томатски се отвара нови документ.

На насловној траци пише текст Презен-
тација1.

II - Ако радите у неком документу, па 
желите отворити нови документ, у траци 
менија изаберите Датотека, па из падају-
ћег менија изаберите Ново. 

Из листе Доступни предлошци и теме 
изаберите неки од понуђених шаблона, а 
затим  активирајте наредбу Креирај.

Отварање новог документа у програму PowerPoint 2010 можете обавити на три 
начина:

III - На Траци са алаткама за брзи приступ 
кликните на иконицу Ново, и отворићете 
нови, празни, документ.

Отварање новог документа у програму PowerPoint 2010 можете обавити на три 

Отварање новог документа

Чување новог документа

- У траци менија изаберите мени Датотека, 
а затим из падајућег менија изаберите 
команду Сачувај.

Чим почнете рад на новом документу сачувајте га снимањем на диск. 
Тек када сте снимили документ, активира се опција за аутоматски опоравак. Програм 

аутоматски снима документ у интервалу који сте му задали у подешавању. 
Ако дође до пада система, блокирања програма или неке друге незгоде, биће мања 

штета и мање изгубљеног времена.
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- У пољу Folders изаберите место на диску 
где желите снимити документ.

- У пољу Име датотеке упишите име 
документа.

- У пољу Save as type* (тип документа) 
бирате формат у којем желите да буде 
снимљен  документ.

- Када сте завршили притисните дугме 
Сачувај.

* Ако изаберете тип документа PowerPoint презентација, екстензија ће бити .pptx 
и моћи ћете га отварати само у верзијама програма PowerPoint 2007 или PowerPoint 
2010.

Ако изаберете тип документа PowerPoint 97-2003 презентација, екстензија ће бити 
.ppt и моћи ћете га отварати у свим верзијама програма, од PowerPoint 97 до Power-
Point 2010.

4.2.2. РАД СА ПОСТОЈЕЋИМ ДОКУМЕНТОМ

- У листи менија изаберите мени Датотека, 
а затим из падајућег менија изаберите 
команду Отвори.

Отварање постојећег документа

- У пољу Folders пронађите место на 
диску где се налази документ који желите 
отворити.

- У пољу са датотекама означите документ 
који желите отворити.

- Притисните дугме Отвори за завршетак 
отварања документа.
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- Чим сте отворили документ, у листи 
менија изаберите мени Датотека, а затим 
из падајућег менија изаберите команду 
Сачувај као.

Прављење новог документа од постојећег

- У пољу Folders изаберите место на диску 
где желите снимити документ.

- У пољу Име датотеке упишите ново име 
документа.

- У пољу Save as type (тип документа) 
бирате формат у којем желите да буде 
снимљен  нови докуменат.

- Када сте завршили притисните дугме 
Сачувај.

Докуменат који сте отворили снимљен 
је под новим именом. Можете слободно 
радити на њему, јер је постојећи остао под 
својим именом.

Ако желите да од отвореног документа правите нови, а да тај документ остане 
неизмењен, потребно је да га снимите под новим именом. То радите командом Сачувај 
као.

- У листи менија изаберите мени Датоте-
ка, а затим из падајућег менија изаберите 
команду Сачувај и пошаљи.

- У групи Типови датотека изаберите оп-
цију Промени тип датотеке.

- У листи Типови датотека презентације 
можете видети све типове датотека у којим 
можете снимити своју презентацију.

Промена типа датотеке

- Када сте завршили избор типа датотеке 
кликните на команду Сачувај као.
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4.3.1. ОСНОВНА ПРАВИЛА ИЗРАДЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

4.3. РАД СА СЛАЈДОВИМА

Да би слајд презентација била успешна, неопходно је држати се неких правила доброг 
дизајна.

Лош пример Добар пример

Позадина и садржај нису контрастни.

Текст се шарен и “губи” се у позадини.

Позадина и садржај су контрастни.

Текст је у истој боји и читљивији је.

Текст је у блоку и нечитак је. Текст је написан по тачкама и читљив је.
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Лош пример Добар пример

Мале илустрације чине слајд нечитким. Илустрација мора бити довољно велика.

Превише објеката на једном слајду за-
мара гледаоце презентације.

Оптимална количина је 3-4 објекта по 
слајду.

Различита величина и стил фонта чини 
текст непрегледним.

Иста величина и стил фонта чине презен-
тацију читљивијом.
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4.3.2. МАНИПУЛАЦИЈА СЛАЈДОВИМА

Када сте отворили PowerPoint програм, на 
радној површини ће бити насловни слајд.

Насловни слајд презентације

На слајду су постављена два оквира са 
текстом - за Наслов презентације и за 
Поднаслов презентације.

- Кликните на текст у упишите наслов пре-
зентације.

- Изаберите слајд после кога желите до-
дати нови слајд.

- Кликните десним тастером миша, а 
затим из отвореног менија изаберите 
команду Нови слајд.

Додавање новог слајда
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- На радној површини ће бити отворен 
нови слајд, са распоредом текста и објеката 
који се могу уметнути на слајд.

- Изаберите траку са алаткама Приказ, а 
затим у групи алатки Прикази презентације 
изаберите алатку Сортирање слајдова.

У овом приказу је најједноставније пре-
местити слајд.

Премештање слајдова

- Означите слајд који желите преместити 
на друго место у презентацији.

- Држећи притиснут леви тастер миша 
превуците слајд на жељено место, а затим 
отпустите тастер. 

Слајд ће бити премештен на место где сте 
поставили показивач миша. 

Сви остали слајдови у презентацији ће 
бити померени за једно место у десно 
или лево, зависно од смера премештања 
слајда.

Вежбе за проверу знања:

1. На насловном слајду презентације 
напишите наслов своје презентације.

2. У поднаслову презентације напишите 
своје име и презиме.

3. Додајте нови слајд у своју презен-
тацију.

Питања за проверу знања:
1. Која су основна правила израде добре 

презентације?
2. Када се појављује насловни слајд?
3. У ком приказу презентације је најјед-

ноставније премештати слајдове?
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4.3.3. ОРГАНИЗАЦИЈА СЛАЈДА

1. начин

- Изаберите слајд на којем желите при-
менити организацију.

-  Кликните десним тастером миша, а за-
тим из отвореног менија изаберите опцију 
Распоред.

- У отвореном подменију изаберите же-
љену организацију слајда.

Да би рад на изради презентације био лакши и бржи, програм нуди  неколико при-
премљених организација објеката на слајду.

Организацију слајда можете изабрати на два начина:

2. начин

- Изаберите траку са алаткама Почетак, а 
затим у групи алатки Слајдови кликните на 
алатку Распоред.

- У отвореном подменију изаберите же-
љену организацију слајда.

Изабрана организација слајда ће бити 
постављења на радну површину слајда.

За брже уметање објеката, на слајд су 
постављење алатке за уметање 6 група 
објеката: табела, графикона, SmartArt 
графике, слика, ClipArt цртежа и медијских 
клипова.

Поступак уметања појединих објеката 
почињете једноставним кликом на изаб-
рану алатку.
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Слајдови са текстом

Уношење текста у понуђени оквир

- Кликните на оквир за текст у појавиће се 
курсор у оквиру.

- Упишите жељени текст у оквир.

Када сте завршили писање текста 
кликните изван оквира.

Додавање новог текста на слајд

- Изаберите траку са алаткама Уметање, 
а затим у групи алатки Текст кликните на 
алатку Оквир за текст.

Да би додали нови текст на слајд потребно је да нацртате оквир за текст.

- Показивач миша ће променити облик у 
показивач за цртање оквира за текст.

- Поставите показивач на место где 
желите да буде један угао оквира за текст, 
притисните леви тастер миша, а затим 
нацртајте оквир за текст.

- У нацртаном оквиру ће бити постављен 
курсор за писање текста.

- Текст уносите у нацртани оквир.
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Форматирање текста

- Означите део текста који желите фор-
матирати.

- Активирајте траку са алаткама Почетак, 
а затим у групи алатки Фонт бирате врсту, 
величину и стил фонта.

- За детаљније форматирање текста 
отворите оквир за дијалог Фонт, акти-
вирање стрелице у доњем десном углу 
групе алатки Фонт.

- Означени текст ће бити форматиран.

Форматирање оквира текста

- Означите оквир текста који желите фор-
матирати.

- Дођите показивачем миша на оквир 
текста и кликните левим тастером миша.

Оквир је означен када маркери на оквиру 
буду испуњени бојом, а испрекидане ли-
нија оквора се претворе у пуне линије.

- Активирајте траку са алаткама Алатке   
за цртање - Обликовање.

Коришћењем појединих група алатки 
можете форматирати оквир текста.

За детаљније обликовање оквира текста 
кликните на стрелицу, која се налази у 
доњем десном углу групе алатки Стилови 
облика.
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- На оквиру за дијалог Обликовање 
облика имате два окна:

-  У левом окну су опције подешавања. 

- У десном окну су поједини елементи 
изабраних опција.

Додавање објеката на слајд

Додавање табела

- Активирајте траку са алаткама Уметање, 
а затим у групи алатки Табеле кликните на 
алатку Табела.

- Табелу цртате тако што једноставно 
изаберете онолико редова и колона у 
падајућем менију колико желите да их има 
ваша табела.

- На слајду ће бити уметнута табела са 
изабраним бројем редова и колона.

или

- Ако на изабраној организацији слајда 
имате алатке за уметање објеката, кликните 
на алатку Уметни табелу.

- На оквиру за дијалог Уметање табеле 
одредите број редова и колона за табелу.
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Када сте додали табелу на слајд, на тракама са алаткама се појављује група трака 
Алатке за табеле, са две траке:

- Дизајн, помоћу које одређујете графички изглед (дизајн) табеле, и

- Распоред, помоћу које уређујете облик табеле (број редова и колона, величину 
ћелија, равнање текста у ћелији и др.)

Додавање графикона

- Активирајте траку са алаткама Уме-
тање, а затим у групи алатки Илустрације 
кликните на алатку Графикон.

или

- Ако на изабраној организацији слајда 
имате алатке за уметање објеката, кликните 
на алатку Уметни графикон.

- На оквиру за дијалог Уметни графикон 
изаберите врсту графикона.

- Кликните на дугме У реду.
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- На радној површини ће бити отворен и програм Excel 2010, на чијем радном листу ће 
бити постављен табеларни приказ података.

- На слајду ће бити уметнут графикон.

- Када сте додали графикон на слајд, на тракама са алаткама се појављује група  трака 
Алатке за графиконе, са три картице са алаткама:

- Дизајн, помоћу које уређујете тип, врсту и графички изглед графикона, 

- Распоред, помоћу које уређујете поједине елементе графикона,

- Обликовање, помоћу које уређујете графикон као целину.
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Додавање SmartArt графике

- Активирајте траку са алаткама Уме-
тање, а затим у групи алатки Илустрације 
кликните на алатку SmartArt.

или

- Ако на изабраној организацији слајда 
имате алатке за уметање објеката, кликните 
на алатку Уметни SmartArt графику.

- На оквиру за дијалог Одабир SmartArt 
графике изаберите облик SmartArt графике 
који желите додати на слајд.

- Када сте изабрали SmartArt графику 
кликните на дугме У реду.

- На слајд ће бити постављена изабрана 
SmartArt графика.

Када сте додали SmartArt графику на слајд, на картицама са алаткама се појављује 
група трака SmartArt алатке, са две траке:

- Дизајн, помоћу које одређујете графички изглед (дизајн) SmartArt графике, и
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- Обликовање, помоћу које уређујете облик SmartArt графике.

Додавање звучних записа

- Активирајте траку са алаткама Уметање, 
а затим у групи алатки Медијуми кликните 
на алатку Звук.

- На оквиру за дијалог Уметање звука 
пронађите звучни запис (датотеку), оз-
начите га, а затим кликните на дугме 
Уметање.

- Звучни запис ће бити постављен на 
слајд. 

Испод иконице се налази и трака за 
емитовање звучног записа.

Када сте додали звучни запис на слајд, на тракама са алаткама се појављује група трака 
Алатке за звук, са две траке:

- Обликовање, помоћу које одређујете графички изглед иконице звучног записа, и
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- Репродукција, помоћу које форматирате звучни запис.

Додавање видео записа

- Активирајте траку са алаткама Уметање, 
а затим у групи алатки Медијуми кликните 
на алатку Видео запис.

или

- Ако на изабраној организацији слајда 
имате алатке за уметање објеката, кликните 
на алатку Уметни медијски клип.

- На оквиру за дијалог Уметни видео 
пронађите видео запис (датотеку), оз-
начите га, а затим кликните на дугме 
Уметање.

Видео запис ће бити постављен на слајд. 

Испод иконице се налази и трака за 
емитовање видео записа.

Величину видео приказа на слајду можете 
подешавати променом величине слике.
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Када сте додали видео запис на слајд, на тракама са алаткама се појављује група трака 
Алатке за видео записе, са две траке:

- Обликовање, помоћу које одређујете графички изглед видео записа, и

- Репродукција, помоћу које подешавате параметре за пројекцију видео записа у 
оквиру слајд презентације.

Додавање слика

- Активирајте траку са алаткама Уметање, 
а затим у групи алатки Слике кликните на 
алатку Слика.

или

- Ако на изабраној организацији слајда 
имате алатке за уметање објеката, кликните 
на алатку Уметни слику из датотеке.

- На оквиру за дијалог Уметање слике 
пронађите слику, означите је, а затим 
кликните на дугме Уметање.
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Слика ће бити додата на слајд. 

Величину слике на слајду можете поде-
шавати променом њене величине, као у 
осталим програмима.

Када сте додали слику на слајд, на тракама са алаткама се појављује трака Алатке за 
слике - Обликовање.

Помоћу алатки на овој траци подешавате квалитет слике, додајете ефекте слици, 
уређујете положај слике и других објеката на слајду, као и величину слике.

Додавање белешки уз слајд

Током израде презентације можете додавати своје белешке. Оне вам могу служити 
као помоћ приликом пројекције презентације.

- Белешке уносите у поље испод радне 
површине слајда.

Белешке се не виде током пројекције 
презентације.

Вежбе за проверу знања:

1. Додајте на слајд слику из датотеке, а 
затим јој променити величину.

2. На нови слајд примените распоред 
објеката, тако да можете додати наслов и 
графикон на слајд.

Питања за проверу знања:
1. У чему је разлика између форматира-

ња текста и форматирања оквира текста?
2. Где и како се уносе белешке уз слајд?
3. Које картице са алаткама се појављу 

када уметнете табелу на слајд?
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4.3.4. ФОРМАТИРАЊЕ СЛАЈДА

Обликовање позадине слајда

Приликом постављања позадине слајда, требате водити рачуна да врсту и боју 
позадине ускладите са осталим објектима који се налазе на слајду.

-  Активирајте траку са алаткама Дизајн.

- У групи алатки Позадина кликните на 
алатку Стилови за позадину.

- Из отвореног менија изаберите коман-
ду Обликуј позадину....

Попуна пуном бојом

- На оквиру за дијалог Обликуј позадину 
кликните на опцију Попуна.

Имате на располагању 5 врста попуне позадине:

- На оквиру за дијалог Обликуј позадину 
изаберите опцију Попуна.

- Укључите опцију попуне - Пуна попуна.

- Кликните на дугме Боја, а затим из 
отвореног менија изаберите боју попуне 
позадине.

- Позадина слајда ће бити попуњена 
изабраном бојом.
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Попуна преливом боја

- На оквиру за дијалог Обликуј позадину 
изаберите опцију Попуна.

- Укључите опцију попуне - Попуна прели-
вом боја.

- У отвореним особинама подесите пара-
метре попуне преливом боја.

- Позадина слајда ће бити попуњена иза-
браним преливом боја.

Попуна текстуром

- На оквиру за дијалог Обликуј позадину 
изаберите опцију Попуна.

- Укључите опцију попуне - Попуна сликом 
или текстуром.

- Кликните на дугме Текстура, а затим 
из отвореног менија изаберите текстуру 
попуне позадине.

- Позадина слајда ће бити попуњена иза-
браном текстуром.
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Попуна сликом

- На оквиру за дијалог Обликуј позадину 
изаберите опцију Попуна.

- Укључите опцију попуне - Попуна сликом 
или текстуром.

- Кликните на дугме Датотека, за уметање 
слике из датотеке.

- На оквиру за дијалог Уметање слике 
изаберите слику, а затим кликните на 
дугме Уметни.

- Позадина слајда ће бити попуњена иза-
браном сликом.

Попуна шрафуром

- На оквиру за дијалог Обликуј позадину 
изаберите опцију Попуна.

- Укључите опцију попуне - Шара попуне.

- У отвореним особинама подесите пара-
метре шара попуне.
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- Позадина слајда ће бити попуњена иза-
браном шаром попуне (шрафуром).

Дизајн теме

Да би лакше направили ефектну презентацију, програм вам нуди већи број готових 
комбинација текста и боја. То су тзв. Дизајн теме слајда.

- Активирајте траку са алаткама Дизајн.

- У групи алатки Теме кликните на стрели-
цу, која се налази у доњем десном углу 
прозора са понуђеним темама.

- Из отворене листе дизајн тема изаберите 
тему коју желите применити на своју 
презентацију.

- Изабрана дизајн тема ће бити примење-
на на презентацију.

Постављање дизајн теме
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-Кликните десним тастером миша на 
изабрану тему.

Ако из отвореног менија изаберете 
опцију:

Примени на све слајдове - изабрана 
дизајн тема ће бити примењена на све 
слајдове у презентацији,

Примени на изабране слајдове - изаб-
рана дизајн тема ће бити примењена само  
изабрани слајд у презентацији.

Примена дизајн теме

- Активирајте траку са алаткама Дизајн, 
а затим у групи алатки Теме кликните на 
алатку Боје.

Модификација дизајн теме

- У отвореној листи тема боја изаберите 
жељену комбинацију боја.

- Изабрана комбинација боја ће бити 
примењена на дизајн тему слајда.
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- Из падајућег менија изаберите Креирај 
нову тему боја.

Израда нове теме боја
Ако нисте задовољни понуђеним темама боја, можете направити своју тему боја.

- На оквиру за дијалог Креирање нове 
теме боја поставите своју боју за сваки 
елемент теме боја.

- У пољу Име упишите своју тему боја, а 
затим кликните на дугме Сачувај.

- Нова тема боја ће бити додата на листу 
тема.

Вежбе за проверу знања:

1. Попуни позадину слајда текстуром, 
пуном бојом и преливом боје.

2. Постави дизајн тему, а затим је 
примени само на један слајд.

Питања за проверу знања:
1. На којем оквиру за дијалог се врши 

попуна позадине слајда?
2. Због чега се користе готове дизајн 

теме слајда?
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4.3.5. АНИМАЦИЈА ОБЈЕКАТА НА СЛАЈДУ

Улазни ефекти

Највећа предост слајд презентације, у односу на класичну презентацију, је у томе што 
свим објектима на слајду можете дати покрет.

Имате 4 основна стила (врсте) анимације:

- Означите објекат на којем желите при-
менити анимацију.

- Активирајте траку са алаткама Анима-
ција.

- У групи алатки Анимација кликните на 
алатку Стилови анимације.

- У групи ефеката Улаз изаберите ани-
мациони ефекат.

- Из отворене листе ефеката изаберите 
опцију Више улазних ефеката.

Примена улазног ефекта

Мењање улазног ефекта

- На оквиру за дијалог Мењање улазног 
ефекта изаберите жељени ефекат.

Када кликнете на жељени ефекат, мо-
жете одмах видети његову примену на 
изабраном објекту.

Овом анимацијом се постиже ефекат уласка објекта на слајд.
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Ефекти наглашавања

- Означите објекат на којем желите при-
менити анимацију.

- Активирајте траку са алаткама Анима-
ција.

- У групи алатки Анимација кликните на 
алатку Стилови анимације.

- У групи ефеката Наглашавање изаберите 
анимациони ефекат.

Примена ефекта наглашавања

- Из отворене листе ефеката изаберите 
опцију Више ефеката за наглашавање.

Мењање ефекта наглашавања

- На оквиру за дијалог Мењање ефекта  за 
наглашавање изаберите жељени ефекат.

Када кликнете на жељени ефекат, мо-
жете одмах видети његову примену на 
изабраном објекту.

Овим ефектом се постиже наглашавање анимације.

Излазни ефекти

- Означите објекат на којем желите при-
менити анимацију.

- Активирајте траку са алаткама Анима-
ција, а затим у групи алатки Анимација 
кликните на алатку Стилови анимације.

- У групи ефеката Излаз изаберите ани-
мациони ефекат.

Примена излазног ефекта

Овом анимацијом се постиже ефекат да објекат напушта слајд.
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- Из отворене листе ефеката изаберите 
опцију Више излазних ефеката.

Мењање излазног ефекта

- На оквиру за дијалог Мењање излазног 
ефекта изаберите жељени ефекат.

Када кликнете на жељени ефекат, мо-
жете одмах видети његову примену на 
изабраном објекту.

4.3.6. ПОДЕШАВАЊЕ ПАРАМЕТАРА АНИМАЦИЈЕ

- Означите објекат на којем је примењена 
анимација.

- Активирајте траку са алаткама Анима-
ција.

- У групи алатки Анимација кликните на 
стрелицу која се налази у доњем десном 
углу.

Параметри анимације текста

На оквиру за дијалог Опције ефеката 
имате 3 картице:

- Укључите картицу Ефекат.
- У опцији Побољшања подешавате Звук, 

ефекат после анимације и анимацију 
текста.

На картици Подешавање времена поде-
шавате:

- У пољу Почетак одређујете начин по-
четка анимације.

- У пољу Задршка постављате време за-
дршке између старта и почетка анимације.

- У пољу Трајање одређујете време тра-
јања анимације.
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На картици Анимација текста поде-
шавате:

- У пољу Групиши текст одређујете начин 
на који ће бити анимиран текст, ако има 
више пасуса.

- Означите објекат на којем је примењена 
анимација.

- Активирајте траку са алаткама Анима-
ција.

- У групи алатки Анимација кликните на 
стрелицу која се налази у доњем десном 
углу.

Параметри анимације објеката

На оквиру за дијалог Опције ефеката 
имате 2 картице:

-  Укључите картицу Ефекат.
- У опцији Побољшања подешавате Звук 

и ефекат после анимације.

На картици Подешавање времена поде-
шавате:

- У пољу Почетак одређујете начин по-
четка анимације.

- У пољу Задршка постављате време за-
дршке између старта и почетка анимације.

- У пољу Трајање одређујете време тра-
јања анимације.

- Означите иконицу звучног записа на 
којем је примењена анимација.

- Активирајте траку са алаткама Анима-
ција.

- У групи алатки Анимација кликните на 
стрелицу која се налази у доњем десном 
углу.

Параметри анимације звучних записа
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На оквиру за дијалог Репродукција - 
Аудио имате 3 картице:

- Укључите картицу Ефекат.
На картици имате 3 опције:
- Почетак репродукције, у којој одре-

ђујете тачан почетак репродукције звучног 
записа.

- Заустављање репродукције, у којој 
одређујете када и на који начин ће бити 
заустављена репродукција звучног записа.

- Побољшања, у којој подешавате звук и 
ефекат после анимације.

На картици Подешавање времена поде-
шавате:

- У пољу Почетак одређујете начин по-
четка анимације.

- У пољу Задршка постављате време за-
дршке између старта и почетка анимације.

- У пољу Трајање одређујете време тра-
јања анимације.

- У пољу Понављање одређујете број 
понављања анимације.

На картици Поставке звука подешавате:
- У Опције репродукције подешавате 

јачину звука.
- У Опције приказа одређујете да ли 

ће икона звука бити сакривена током 
репродукције.

Преглед анимације

Сваку анимацију коју сте применили 
на неки објекат можете прегледати ако 
кликнете на алатку Прегледај, која се 
налази на траци са алаткама Анимације.
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4.3.7. ПРЕЛАЗИ ИЗМЕЂУ СЛАЈДОВА

- Означите слајд на чије приказивање 
желите применити прелаз.

- Активирајте траку са алаткама Прелази.
- У групи алатки Прелаз на овај слајд 

изаберите врсту прелаза између слајдова.
- За отварање потпуне листе прелаза 

кликните на стрелицу која се налази у 
доњем десном углу.

Постављање прелаза

Да би презентација била занимљивија и ефектнија, можете подесити специјалне 
ефекте при прелазу са једнод слајда на други.

Прелаз који употребите биће примењен на прелаз између изабраног и претходног 
слајда.

- У отвореној листи изаберите жељени 
прелаз између слајдова.

- За бирање опција прелаза кликните на 
алатку Опције прелаза.

- У отвореној листи изаберите опцију 
прелаза.

- За преглед изабраног прелаза између 
слајдова кликните на алатку Прегледај.
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Параметре прелаза између слајдова подешавате у групи алатки Подешавање време-
на, која се налази на траци са алаткама Прелази.

Подешавање прелаза

Звук - бирате звучне ефекте за прелаз.
Трајање - подешавате трајање прелаза.
Примени на све - кликните на ову алатку 

и изабрани прелаз ће бити примењен 
између свих слајдова презентације.

Прелазак на нови слајд - одређујете 
начин преласка на нови слајд. Имате 
две могућности - На клик мишем или 
аутоматски после постављеног времена.

 

4.3.8. ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

У слајд презентацију можете уградити и елементе интерактивности. То су хипервезе и 
акциона (радна) дугмад.

- Означите објекат на слајду којем желите 
додати хипервезу са другим слајдом или 
документом.

Постављање хипервезе

- Активирајте траку са алаткама Умета-
ње. а затим кликните на алатку Хипервеза, 
која се налази у групи алатки Везе.

ХИПЕРВЕЗА (ХИПЕРЛИНК)
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На оквиру за дијалог Уметање хипервезе 
бирате документ са којим повезујете 
изабрани објекат.

- У опцији Повежи са: изаберите Место у 
овом документу.

- У прозору Избор места у овом доку-
менту изаберите слајд на који ће ићи 
презентација када кликнете на објекат са 
хипервезом.

- Када у току пројекције слајдова кликнете 
на објекат којем сте додали хипервезу, 
наставак пројекције ће бити на слајду који 
је наведен у хипервези.

Подешавање хипервезе

- Означите објекат којем сте додали хи-
первезу.

- Активирајте траку са алаткама Уметање.
- Кликните на алатку Радња, која се нала-

зи у групи са алаткама Везе.

На оквиру за дијалог Поставке за радњу 
имате 2 картице:

- Укључите картицу Клик мишем.
- У опцији Радња на клик бирате хипер-

везу, која ће бити активирана кликом  
миша на објекат са хипервезом.
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На картици Прелазак мишем подешава-
те хипервезу која ће бити активирана када 
пређете показивачем миша преко објекта 
који има хипервезу.

- Активирајте траку са алаткама Уметање.
- Кликните на алатку Облици, која се на-

лази у групи алатки Илустрације.
- У отвореној листи облика пронађите гру-

пу Радна дугмад.
- Изаберите окблик акционог дугмета.

Прављење акционих дугмади

АКЦИОНА (РАДНА) ДУГМАД

- На радној површини слајда нацртајте 
изабрано акционо дугме.

- Када завршите цртање акционог дугме-
та, аутоматски ће се отворити оквир за 
дијалог Поставке за радњу.
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- Графички изглед акционог дугмета по-
дешавате помоћу алатки које се налазе 
на траци са алаткама Алатке за цртање - 
Обликовање.

Вежбе за проверу знања:
1. Изаберите један објекат на слајду, па 

му додај улазни ефекат.
2. Модификуј улазни ефекат који си до-

дао објекту на слајду.
3. Нацртај акционо дугме за информаци-

је, а затим га повежи са трећим слајдом у 
презентацији.

Питања за проверу знања:
1. Набројите стилове анимације.
2.  како се подешавају параметри анима-

ције текста?
3. На које слајдове се примењује 

изабрани прелаз између слајдова?
4. Шта су хипервезе?
5. Како се цртају акциона дугмад?

- Када сте завршили подешавање, акци-
оно дугме поставите на место где ће бити 
најбоље употребљено.
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4.4.1. ПРИКАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

4.4. РАД СА СЛАЈД ПРЕЗЕНТАЦИЈОМ

-  Активирајте траку са алаткама Приказ.
- У групи алатки Прикази презентације 

бирате начин приказивања презентације.

Имате 4 приказа презентације.

Нормалан приказ
Нормалан приказ презентације је 

најчешће коришћен приказ.
Нормалан приказ омогућава да видите 

умањене слајдове презентације, а највећи 
део заузима слајд на којем радите. 

- Овај приказ укључујете кликом на алатку 
Нормалан.

Приказ “Сортирање слајдова”
Приказ “Сортирање слајдова” се користи 

за лакше премештање слајдова.
- Овај приказ укључујете кликом на алатку 

Сортирање слајдова.

Приказ “Страница са напоменама”
Приказ “Страница са напоменама” се 

користи за уређивање белешки које се 
додају на слајд.

У овом приказу можете видети како 
изгледа слајд са белешкама.

- Овај приказ укључујете кликом на алатку 
Страница са напоменама.
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Приказ за читање
Приказ за читање приказује презентацију 

као пројекцију слајдова  која се уклапа у 
прозор.

- Овај приказ укључујете кликом на алатку 
Приказ за читање.

4.4.2. ШТАМПАЊЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Штамање презентације вам омогућава да се што боље припремите за приказивање 

слајд презентације. 
Постоје три основна начина штампања презентације - штампање слајдова, штампање 

слајдова са белешкама и штампање умањене презентације за публику.

Штампање слајдова
- Активирајте мени Датотека, а затим у 

оотвореном менију кликните на алатку 
Одштампај.

- У опцији Поставке кликните на алатку 
којом бирате распоред штампања (друга 
по реду одозго).

- На отвореној листи Распоред штампања 
изаберите Слајдови преко целе стране.

Остале параметре штампе подешавате на 
следећи начин:

- У опцији Опсег штампе одређујете који 
слајдови ће бити одштампани.

- Једнострану или двострану штампу би-
рате у опцији Начин штампе.

- Ако штампате више копија презентације 
изаберите опцију Упарено. 

- У опцији Штампач бирате штампач на 
којем штампате.

- У пољу Копије упишите број копија.
- Када сте подесили све параметре штампе 

кликните на алатку Штампање.
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Штампање слајдова са белешкама (напоменама)

- На отвореној листи Распоред штампања 
изаберите Странице са напоменама.

Штампање слајдова са белешкама вам омогућава да имате припрему, која ће вам 
помоћи приликом пројекције слајд презентације. 

- На свакој страници ће бити одштампан 
слајд, заједно са напоменама које сте 
унели током прављења презентације.

Штампање презентације за публику

- На отвореној листи Пропратни садржај 
изаберите број слајдова који ће бити 
штампан на једној страници папира, као и 
њихов распоред.

Да би пројекција слајд презентације била што успешније, можете за публику 
одштампати умањене слајдове.

- На свакој страници ће бити одштампано 
умањених слајдова колико сте  изабрали.
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4.4.3. ПОДЕШАВАЊЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Да би слајд презентацију могли приказати публици, неопходно је да је припремите. 
Постоје три начина приказивања презентације - ручно, аутоматски и у петљи.

- Активирајте траку са алаткама Пројекци-
ја слајдова.

- Кликните на алатку Подеси пројекцију 
слајдова, која се налази у групи алатки 
Подешавање.

Ручно приказивање

На оквиру за дијалог Припрема пројекци-
је подешавате режим пројекције слајдова.

- У опцији Прелазак на следећи слајд ук-
ључите Ручно.

Ручни режим приказивања слајдова 
омогућава презентеру да се задржи на 
сваком слајду онолико времена колико му 
је потребно.

Приказивање слајд презентације можете аутоматизовати. 

Аутоматско приказивање

- Активирајте траку са алаткама Пројекци-
ја слајдова.

- Кликните на алатку Сними пројекцију 
слајдова, која се налази у групи алатки 
Подешавање.

- На оквиру за дијалог Снимање пројек-
ције слајдова кликните на дугме Започни 
снимање.
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Када почне снимање пројекције покреће 
се сат, са два времена - време трајања 
појединачног слајда и укупно време 
пројекције.

Када завршите са снимањем пројекције појавиће се обавештење о укупном трајању 
презентације.

Поред сваког слајда, у приказу Сортирање 
слајдова, можете видети време трајања 
пројекције сваког слајда.

Аутоматско приказивање слајд презентације у петљи је понављање приказивања 
целе презентације. То је значајно ако правите презентацију која треба стално да се 
понавља.

Аутоматско приказивање у петљи

- Активирајте траку са алаткама Пројекци-
ја слајдова.

- Кликните на алатку Сними пројекцију 
слајдова, која се налази у групи алатки 
Подешавање.

На оквиру за дијалог Припрема презен-
тације подешавате режим пројекције 
слајдова.

- У Опције пројекције укључите Понављај 
непрекидно до притиска на тастер “Esc”.

Аутоматизација пројекције вам омогућа-
ва да подесите презентацију на тачно 
задато време трајања.
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4.4.4. ДЕЉЕЊЕ СЛАЈД ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Ако желите да се ваша презентација, коју сте направили на једном рачунару, може 

приказивати и на другим рачунарима, потребно је да је припремите за тзв. дељење.

- Активирајте мени Датотека, а затим у 
отвореном менију изаберите Сачувај & 
пошаљи.

- У опцији Типови датотека изаберите 
Презентација пакета за CD.

- За почетак “паковања” презентације на 
CD кликните на алатаку Пакет за CD. 

Презентација пакета за CD

- На оквиру за дијалог Пакет за CD 
одредите име CD-а.

- Ако имате уређај за снимање CD-а 
кликните на дугме Копирај на CD.

- Ако немате уређај за снимање CD-а 
кликните на дугме Копирај у фасциклу.

Овде ће бити објашњено снимање 
презентације у фасциклу.

- На оквиру за дијалог Копирање у фас-
циклу одредите име фасцикле и локацију 
на диску где ћете снимити фасциклу.

- Кликните на дугме У реду.
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Програм ће вас упозорити да пакује презентацију и све повезане датотеке.

- Ако желите да наставите паковање презентације кликните на дугме Да.

- Када је презентација ископирана у 
задату фасциклу, можете је пренети на 
рачунар који има уређај за снимање CD-а 
и снимити је.

- Активирајте мени Датотека, а затим у 
отвореном менију изаберите Сачувај & 
пошаљи.

- У опцији Типови датотека изаберите 
Промени тип датотеке.

- У опцији Промени тип датотеке иза-
берите PowerPoint пројекција.

-  Кликните на дугме Сачувај као.

Приказивање слајд презентације без програма PowerPoint

- На оквиру за дијалог Сачувај као од-
редите име датотеке.

- За тип датотеке је аутоматски поставље-
но PowerPoint пројекција.

- Кликните на дугме Сачувај.
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За покретање овакве презентације није 
потребно имати инсталисан програм Pow-
erPoint.

- Када активирате овакву презентацију, 
аутоматски ће почети њена пројекција.

- Активирајте мени Датотека, а затим у 
отвореном менију изаберите Сачувај & 
пошаљи.

- У опцији Типови датотека изаберите 
Краирај видео запис.

-  Кликните на дугме Креирај видео за-
пис.

Презентација као видео запис

Слајд презентацију можете претворити у видео запис, који можете поделити другим 
корисницима. Видео запис задржава све анимације и подешавања које сте поставили у 
слајд презентацији. 

- На оквиру за дијалог Сачувај као од-
редите име датотеке.

- За тип датотеке је аутоматски поставље-
но Windows Media видео запис.

- Кликните на дугме Сачувај.

- На статусној траци можете пратити 
креирање видео записа.

Вежбе за проверу знања:
1. Изаберите приказ “Сортирање слајдо-

ва”.
2. Одштампајте слајд презентацију са 

белешкама.
3. Подесите своју слајд презентациују 

тако да траје 3 минута.

Питања за проверу знања:
1. Набројите приказе слајд презента-

ције.
2. Колико има начина штампања слајд 

презентације?
3. Набројите начине пројекције слајд 

презентације?
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Припрема излагања

4.5. ИЗЛАГАЊЕ СЛАЈД ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Провера презентације
Пре излагања, још једном проверите презентацију. То је веома битно, јер на самом 

излагању све треба да прође онако како сте планирали.

Провера техничких средстава
Да би излагање презентације било успешно, неопходно је да добро функционишу и 

техничка средства која користите. 
Потребно је да на месту излагања презентације проверите функционисање рачунара 

и пројектора. То ћете урадити тако што ћете пре наступа пред публиком направити 
пробу.

Припрема додатних материјала
Пожељно је да за публику одштампате своју презентацију. То ће помоћи да вас лакше 

прате, а и да се концентришу на праћење вашег излагања, а не на прављење белешки.
Додатне материјале можете поделити публици пре излагања.

Лична припрема за излагање
Наступ и излагање пред публиком представља одређену врсту стреса. Да би се 

добро припремили, потребно је да што боље познајете материју коју излажете путем 
презентације. У том случају немате потребу да презентацију учите напамет.

Ако сте сигурни у своје знање, и трема ће бити мања. Имајте увек на уму да нико из 
публике не чека вашу грешку, већ желе да добију одређене информације и знања.

Лични изглед
За излагање презентације морате бити прикладно обучени. Одећу изаберите тако 

да не привлачи пажњу публике. Тако ће пажња публике бити на презентацији, а не на 
вашем изгледу.

Када сте завршили са израдом слајд презентације, пред вама је још један веома важан 
део посла - правилно излагање презентације.

Успешност излагања зависи, поред квалитета презентације, и од начина излагања. Ту 
се, пре свега, мисли на наступ презентера и његову припремљеност.

Да би све успешно обавили, потребно је да урадите следеће послове:

Наступ презентера

Комуникација са публиком
Говорите разговетно и довољно гласно да вас добро чују и у последњем реду.
Током излагања не причајте пребрзо, јер вас слушаоци неће моћи пратити. Такође, 

водите рачуна да не причате сувише споро, јер то може да делује монотоно на 
публику. 

Успоставите погледом контакт са публиком. На сваком слајду пренесите поглед на 
другу особу.
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Положај тела презентера
Немојте стајати на једном месту током излагања. Пронађите простор у којем ћете се 

кретати, а да не изгубите контакт са публиком.
Увек говорите окренути публици. То ћете постићи на тај начин што ћете монитор 

рачунара окренути према себи.
Тело треба да буде опуштено, али не држите руке у џеповима. Можете благо показивати 

рукама.

Завршетак излагања
Завршетак излагања треба да буде са јасним закључком. Закључак може да буде на 

једном слајду.
На последњем слајду презентације треба да буде захвала публици.

Не говорите сувише дуге реченице, јер то може да успава публику.
Правите паузе током излагања, на местима где желите нагласити нешто важно. Тако 

ћете и публику припремити на оно што јој желите саопштити.
Током излагања можете користити досетке и упадице, водећи рачуна да буду повезане 

са презентацијом и да не буду претеране.


