
Упутство за рад  експертске групе 
Анимација  текста , слика   

 Да би убацили неку анимацију на текст или слику неопходно је да их претходно селектујемо и 

кликнемо на мени Animations. 

   

 Мени Animations се састоји од следећих палета: 

• Preview – користи се за приказивање елемената анимације које смо изабрали за садржај 

слајда (слика, текст) 

• Animation – користи се за избор најчешће коришћених ефеката за анимацију садржаја. А 

кликом на опцију Custom Animations  добијамо додатне ефекте ѕа анимацију садржаја. 

 

                 

                       
 



               
  

 

 

 

 

 

 

 
  

  

Прве три опције су битне јер одредјују када и на 

који начин ће анимација бити приказана. 

Избегавајте опцију start on click кад год је то 

могуће, јер ће вам константна потреба за 

кликтањем одвлачити пажњу од садржаја.  

• start on click – покрени се након клика  

• with previous – покрени се заједно са 

претходном анимацијом  

• after previous – покрени се након што се 

претходна анимација заврши  

Водите рачуна о редоследу и трајању анимација 

Објекти којима не одаберете ENTRANCE 

анимацију ће бити на слајду чим се он појави (ако 

желите да се елементи појављују у одредјеном 

редоследу морате свим објектима на слајду 

додати одговарајућу улазну анимацију 

Анимације је могуће подешавати на различите 

начине: кликните на падајући мени поред 

анимације и одаберите Effect options (овде можете 

подесити: трајање, број понављања, пратеће 

ефекте итд. 
 



Транзиција (анимација целог слајда) 

• Transition to This Slide – користи се за анимацију целог слајда, као и за избор осталих ефеката за 

анимацију целог слајда. 

 

  

 

o Sound – користи се за избор звучних ефеката који ће да прате анимацију. 

o Translation Speed – одређивање преласка са слајда на слајд. 

o Apply To All – примена изабраних ефеката на све слајдове. 

 

 
• Timing –  

o On Mouse Click – избор да кликнемо мишем приликом преласка са слајда на слајд у 

оквиру приказивања презентације. 

o Automatically After – избор временског интервала приликом аутоматског приказивања 

презентације (преласка са слајда на слајд). 

 

  


