Pokyny pro vypracování cvičení

PT3U1AL

 téma 3: zvuk a video
 ve své složce na síťovém disku otevřete prezentaci o hokeji, kterou jste vytvořili v úloze PT2U1AL
 pomocí funkce Uložit jako si soubor ihned uložte pod názvem PT3U1AL ve formátu Prezentace


















aplikace PowerPoint (v názvu souboru si můžete poznamenat, že se jedná o ozvučenou
prezentaci)
nejprve si stáhněte prezentaci PT3U1AL.PPSX z internetu do své složky; ještě je nutné, abyste do
stejné složky zkopírovali soubor reportaz.wmv ze složky \CENTRUM\GRAFIKA\VIDEO
(v případě potřeby si stáhněte samorozbalovací archiv CENTRUM.EXE, na svém počítači soubor
spusťte a nastavte složku, do které se rozbalí složka CENTRUM se všemi nezbytnými soubory pro
zpracování cvičení)
od druhého snímku je prezentace ozvučená, pokud nic neslyšíte, zkontrolujte nastavení zvuku na
svém počítači (na učebně si případně zapojte sluchátka)
jako zvuk přechodu druhého snímku je použit soubor Fanfara.wav ze složky
\CENTRUM\PROGRAMY\MEDIA\SOUND
vylaďte celkovou délku animací druhého snímku tak, aby zvukový úryvek nebyl násilně přerušen
přechodem na třetí snímek
k animovaným šipkám na třetím snímku přidejte zvukové efekty Buben (nejlepší útočník
a obránce) a Aplaus (nejlepší brankář); po animaci zvukové efekty netlumte
přidejte čtvrtý snímek se stejným pozadím, nahoru vložte nadpis „Reportáž z jiného turnaje:”
a na střed snímku vložte video ze souboru reportaz.wmv, který jste si již dříve uložili do své
složky
okno s videem příliš nezvětšujte, aby se nezhoršila kvalita záznamu
nastavte, aby se video (reportáž) spustilo samo a také si vyzkoušejte, aby se video spouštělo
klepnutím myši na okno s hlasatelkou
pokuste se zesílit zvuk v reportáži
pod okno s videem vložte text „redaktor:…“, jméno a příjmení vložte svoje vlastní
nastavte, aby se jméno redaktora objevilo co nejdříve po zobrazení okna s videem
první snímek můžete doplnit zvukem dle vlastní fantazie; troufnete si vložit i nějaké video
z internetu?
dolaďte plynulé předvádění prezentace s důrazem na zvuk (video lze přerušit klávesou Esc)
soubor uložte a ukončete program PowerPoint

