
Vstavljanje drugih predmetov 

Vstavljanje slike 

Slike in fotografije, ki jih dodamo kot vizualno gradivo, lahko dodatno popestrijo našo predstavitev. 

Pri tem seveda ne smemo pretiravati, ker lahko preobložene predstavitve odvrnejo pozornost 

gledalcev. 

1. Kliknemo na jeziček Vstavljanje. 

2. Kliknemo na gumb Slika. 

 
3. V pogovornem oknu Vstavi sliko poiščemo in označimo sliko. 

 
4. Kliknemo na gumb Vstavi.  

5. Sliki poljubno prilagodimo velikost in jo premaknemo na želeno mesto po istem postopku, 

kot je opisan pri premikanju in povečevanju oblik. 

 



 

Vstavljanje animacije 

Animacijo vstavimo po enakem postopku kakor sliko, le da mora biti animacija v datotečnem 

formatu.gif. 

O zvoku in videu 

Predstavitev lahko opremimo tudi z zvočnim ali video posnetkom. Poznamo dva načina dodajanja 

zvokov in video posnetkov: 

 Posnetek vstavimo v diapozitiv, le-ta pa se ob odprtju diapozitiva začne samodejno 

predvajati. 

 Posnetek vstavimo tako, da se začne predvajati ob kliku. 

Na izbiro imamo dodajanje lastnega posnetka, lahko se odločimo tudi za katerega iz vgrajene zbirke 

posnetkov. 

Vstavljanje videa iz organizatorja izrezkov 

Najprej si oglejmo, kako vstavimo posnetek iz zbirke organizatorja izrezkov: 

1. Kliknemo na jeziček Vstavljanje. 

2. Kliknemo na puščico pod gumbom Video. 

 
3. Kliknemo na gumb Videoposnetek. 

 



4. V desnem seznamu Izrezek dvakrat kliknemo na enega od video posnetkov. 

 

Posnetek se pojavi na diapozitivu. Seveda se trenutno ne predvaja, lahko pa njegovo 

delovanje preverimo, če preklopimo v pogled Diaprojekcija. 

5. Posnetku poljubno prilagodimo velikost in jo premaknemo na želeno mesto po istem 

postopku, kot je opisan pri premikanju in povečevanju oblik. 

 

Končali smo delo s tem diapozitivom, zato si poglejmo končno podobo: 

 

 

Vstavljanje videa iz datoteke 

Druga možnost je, da vstavimo lasten video iz datoteke. Najprej izdelajmo nov diapozitiv: 

1. Kliknemo na jeziček Osnovno. 

2. Kliknemo na puščico pod gumbom Nov diapozitiv. 

 
3. Kliknemo na gumb Samo naslov. 

 
4. V predstavitvi kliknemo na Kliknite, če želite dodati naslov. 

5. Zapišemo naslovno besedilo, npr. "Video posnetek". 



Vstavimo svoj video posnetek: 

6. Kliknemo na jeziček Vstavljanje. 

7. Kliknemo na puščico pod gumbom Video. 

 
8. Kliknemo na gumb Videoposnetek iz datoteke. 

 
9. V pogovornem oknu Vstavi videoposnetek kliknemo na naš video posnetek. 

 
10. Kliknemo na gumb Vstavi. 

11. Posnetku poljubno prilagodimo velikost in jo premaknemo na želeno mesto po istem 

postopku, kot je opisan pri premikanju in povečevanju oblik. 

V diapozitiv smo dodali video posnetek: 

 

 



Nastavitev pogoja za predvajanje videa 

Posnetku bomo nastavili še pogoj za začetek predvajanja. Nastavimo lahko namreč ali se začne 
predvajati takoj ob vstopu na diapozitiv, ali šele po kliku z miško. 

1. Kliknemo na videoposnetek in ga tako označimo. 

2. Kliknemo na jeziček Orodja za videoposnetke. 

3. Kliknemo na jeziček Predvajaj. 

4. Kliknemo na napis Ob kliku in v meniju, ki se odpre, izberemo možnost Samodejno. Če 

nastavitve ne spreminjamo oziroma jo nastavimo na Ob kliku, se posnetek začne predvajati 

šele z miškinim klikom. 

 

Vstavljanje zvoka iz organizatorja izrezkov 

Oglejmo si še, kako dodajamo zvočne posnetke iz organizatorja izrezkov. Ustvarimo nov diapozitiv: 

1. Kliknemo na jeziček Osnovno. 

2. Kliknemo na puščico pod gumbom Nov diapozitiv. 

 
3. Kliknemo na gumb Samo naslov. 

 
4. V predstavitvi kliknemo na Kliknite, če želite dodati naslov. 

5. Zapišemo naslovno besedilo, npr. "Zvok". 

Vstavimo zvočni posnetek iz zbirke organizatorja izrezkov: 

1. Kliknemo na jeziček Vstavljanje. 

2. Kliknemo na puščico pod gumbom Zvok. 

 
3. Kliknemo na gumb Zvočni posnetek. 

 
4. V desnem seznamu Izrezki dvakrat kliknemo na enega od zvokov. 

 

Uspešno smo vstavili zvok, v diapozitivu pa se je prikazala podoba zvočnika. 

Ob kliku nanjo se zvok začne predvajati. Če želimo, lahko sličico premaknemo na rob 

dokumenta. 



Vstavljanje zvoka iz datoteke 

Na diapozitiv lahko poleg izrezkov seveda dodajamo tudi svoje zvočne posnetke vključno z glasbo. 

1. Kliknemo na jeziček Vstavljanje. 

2. Kliknemo na puščico pod gumbom Zvok. 

 
3. Kliknemo na gumb Zvok iz datoteke. 

 
4. V pogovornem oknu Vstavi zvok označimo naš zvočni posnetek. 

 
5. Kliknemo na gumb Vstavi. 

 

Prikaže se še ena sličica zvočnika, s katero sprožimo predvajanje tega zvočnega posnetka. 

Nastavitev pogoja za predvajanje zvoka 

Podobno kot pri video posnetkih lahko tudi pri zvoku nastavimo pogoj za začetek predvajanja. Ko 
zvok dodamo v predstavitev je njegovo predvajanje privzeto nastavljeno na sprožitev z miško. 

Poglejmo si, kako lahko zvok predvajamo samodejno ob vstopu na diapozitiv: 

1. Kliknemo na ikono zvoka, katerega predvajanje želimo nastaviti. 

2. Kliknemo na jeziček Orodja za zvok. 

3. Kliknemo na jeziček Predvajaj. 

4. Kliknemo na napis Ob kliku in v meniju, ki se odpre, izberemo možnost Samodejno. 

 

 


