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PREZI

Ustvarjanje 
novega  računa.

Prijava v 
obstoječi račun.



Ustvarjanje novega računa
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Vnesete 
podatke in 

izberete geslo. 
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Prijava v obstoječi račun

V svoj račun vstopate z e-poštnim 
naslovom in izbranim geslom.
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Nova predstavitev

Izberete novo 
predstavitev.

Poimenujete 
predstavitev.

Izberete 
predlogo.

Če se vam pojavi 
zgornje okno, 
samo potrdite.

1

2

3



Orodna vrstica

Nova 
predstavitev v 

novem okencu.

Samodejno 
shranjevanje.

Razveljavitev in 
uveljavitev dejanj.

Vstavljanje 
okvirjev, izbira 
in urejanje tem, 
vstavljanje slik, 
oblik, filmov in 
PowerPoint-ov.

Tiskanje v 
pdf formatu.

Za vsako od možnosti “pripne 
naslov” vaše predstavitve.

Sodelovanje.



Delovna površina

Oddaljevanje.

Domov - vrne 
na začetno 

stanje.

Približevanje.

Pregled in 
urejanje 

poti.

Trenutni 
pogled.



Zebra

S klikom na objekt se 
pokaže Zebra. 

Brisanje.

Zebrini ukazi

Urejanje.

Povečevanje.

Pomanjševanje.

Premikanje.

Zasuk.



Izbira in urejanje teme

Izbira teme.

Preureditev 
teme.



Čarovnik za teme

Izbira 
barve 

ozadja ali 
slike za 
ozadje.

Izbira vrste in 
barve pisave.

Izbira barve 
okvirja, puščic 
in “markerja”.
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Nastavitev slike za ozadje v 
čarovniku

Brisanje 
slike.

Ena slika

Več slik

V čarovniku izberete Advanced  3D 
Bacgraund  edit.

Učinek: Ob približevanju/oddaljevanju se 
spreminja ozadje.

Kliknete na 
“upload” in 

izberete sliko.



Okvirji

Izbira vrste 
okvirja.

Urejanje okvirja

Določanje 
velikosti 
okvirja.

Zebrin ukaz 
za urejanje.



Urejanje besedila

Barva. Postavitev.

Razmik med 
vrsticami.

Vrsta besedila.



 Slike  Filmi



Simboli in oblike
Zebrin ukaz 
za urejanje.

Urejanje

Izbira 
barve.

Izbira.



Power point 1/2



Power pont 2/2

Izberite, povlecite  
in potrdite.

Zapiranje.



Animacija

Izberete okvir  desni 
klik  animacija 

okvirja.

S klikom na objekt 
določite vrstni red 

animacije.
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Pot

Urejanje vrstnega reda: 
1) 2x klik na objekt ali 

2)    premikanje objektov.

Dodajanje 
trenutnega pogleda.



Ogled narejene predstavitve

Desni klik.



Zaključek dela in shranjevanje



Predvajanje predstavitve

Premikanje.

Predvajanje. 



Ostale možnosti 1/3

Brisanje 
predstavitve.

Ponovno 
urejanje 

predstavitve.

Shranjevanje 
kopije.

Ogled  vseh 
vaših 

predstavitev.

Učenje in 
raziskovanje.



Ostale možnosti 2/3
Skupen ogled 
predstavitve.

Shranjevanje 
na ključek za 
predstavitev 

“offline”.
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Ostale možnosti 3/3
Možnost 

souporabe.

Možnost 
objave na 

spletni strani.

Določitev pravic 
souporabnikom.



Odjava iz računa



Nasveti

Nekatere 
predstavitve imajo še 

staro “okroglo” 
orodno vrstico. Naj 

vas to ne moti.
Veliko veselja.

Na dnu spletne 
strani poiščite  
Navodila in si 
oglejte hitro 
predstavitev.


