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Anotace: Pracovní list, který tvoří osnovu cvičení s programem Microsoft Photo Story (ke stažení zdarma, nutná instalace). 
Lze použít i jiný program. Jsou naplňovány kompetence k řešení problémů (jak na to?), kompetence sociální a personální 
(žáci mohou vyhodnotit nejlepší práci). Žáci si musí předem připravit sadu vlastních fotografií (v ideálním případě lze ze 
sady vytvořit příběh) a vhodnou hudební nahrávku pro podbarvení promítání. Doporučuji mít v záloze několik vlastních sad 
fotografií a hudebních nahrávek z volně dostupných zdrojů. Pracovní list je určen především pro samostatnou práci žáků, 
kterou je možné libovolně usměrňovat. Minimální potřebný čas je 30 minut. Jako inspiraci lze využít hotovou ukázku 
VY_32_INOVACE_IN.1.01.ogv. Výsledek může být ohodnocen.
Použité fotografie: autor

Microsoft Photo Story
pracovní list

1. Zjistěte, co je to slideshow, jaké má typické znaky?

2. Zjistěte aspoň tři programy, které se dají použít pro tvorbu slideshow?

3. Za použití programu Microsoft Photo Story vytvořte z vlastních fotografií a vhodných 
hudebních nahrávek slideshow, které si v závěru promítneme. Vyzkoušejte následující 
nástroje:

• časování jednotlivých snímků a přechodů

• různé formy přiblížení a oddálení (zoom) jednotlivých fotografií

• efekty na úpravu snímků

• vkládání titulků

• vkládání zvukové stopy – sledujte časovou osu

• export do výsledného videoformátu

4. Uložte výsledné video do své síťové složky.

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol 
a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podlého autorskému zákonu.
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Lze použít i jiný program. Jsou naplňovány kompetence k řešení problémů (jak na to?), kompetence sociální a personální 
(žáci mohou vyhodnotit nejlepší práci). Žáci si musí předem připravit sadu vlastních fotografií (v ideálním případě lze ze 
sady vytvořit příběh) a vhodnou hudební nahrávku pro podbarvení promítání. Doporučuji mít v záloze několik vlastních sad 
fotografií a hudebních nahrávek z volně dostupných zdrojů. Pracovní list je určen především pro samostatnou práci žáků, 
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Microsoft Photo Story
pracovní list

1. Zjistěte, co je to slideshow, jaké má typické znaky?
V širším smyslu slova jakákoliv prezentace na obrazovce či plátnu.
V pojetí tohoto cvičení promítání fotografií podbarvené hudbou, které může obsahovat titulky, 
přiblížení či oddálení, animované přechody mezi snímky nebo obrazové efekty

2. Zjistěte aspoň tři programy, které se dají použít pro tvorbu slideshow?

Microsoft Photo Story
Photo Slideshow Creator
Extra Photo SlideShow Free

Slideshow XL
Videoporama
Imagination

3. Za použití programu Microsoft Photo Story vytvořte z vlastních fotografií a vhodných 
hudebních nahrávek slideshow, které si v závěru promítneme. Vyzkoušejte následující 
nástroje:

• časování jednotlivých snímků a přechodů

• různé formy přiblížení a oddálení (zoom) jednotlivých fotografií

• efekty na úpravu snímků

• vkládání titulků

• vkládání zvukové stopy – sledujte časovou osu

• export do výsledného videoformátu

4. Uložte výsledné video do své síťové složky.

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol 
a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podlého autorskému zákonu.


