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Navodila za snemanje videopredavanj z Microsoft Office PowerPoint  

Snemanje videopredavanj omogoča PowerPoint iz izbirke Office 365 Pro Plus. 

1. Predpriprava okolja: 

Prvi korak pri uporabi snemalnika PowerPoint je dodajanje zavihka Snemaj v orodno vrstico programa. 

Zavihek Snemaj dodamo na naslednji način:  

1. Izberemo Datoteka > Možnosti (levo 
spodaj). 
 

 

2. Izberemo Prilagoditev traku.  
 

 
 

3. V spustnem meniju "Izberite ukaze v 
naboru" izberemo Glavni zavihki. Na seznamu 
nato izberemo Snemaj. Po izbiri kliknemo na 
Dodaj. 
 

 
 

4. Nastavitev potrdimo s klikom na V redu in zavihek za snemanje 
bo prikazan v traku v programu PowerPoint.  
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2. Navodila za snemanje:  

1. Odprite PowerPoint datoteko z e-prosojnicami, ki ste jih ustvarili za predavanje in izberite zavihek Snemaj.  

2. Za začetek snemanja izberite gumb Snemaj (slika 1). Tukaj je tudi dodatna možnost, da v spustnem meniju 

izberete snemanje s trenutnega diapozitiva (npr. če bi kasneje želeli ponovno posneti le razlago vezano na izbrani 

diapozitiv) ali od začetka. 

 

Slika 1: Začetek snemanja 

Nato se odpre okno (slika 2), kjer je več možnih nastavitev in orodij, ki jih lahko uporabimo med snemanjem:  

 

Slika 2: Snemalno okno 

Opis snemalnega okna: 

• zgoraj levo so gumbi za snemanje (1), zaustavitev (2) in predvajanje posnetka (3),  

• zgoraj v sredini je na voljo ogled opomb (4),  

• desno, s klikom na križec (5), počistimo posnetek za en diapozitiv ali pa za vse diapozitive,  
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• s klikom na zadnjo ikono desno zgoraj (6) pa dostopamo do nastavitev naprav za snemanje (npr. preverimo, 

ali imamo izbran želeni mikrofon in kamero),  

• levo in desno od diapozitiva so gumbi za pomikanje med diapozitivi (7), 

• levo spodaj lahko spremljamo časovni potek (8), 

• pod diapozitivom izbiramo med laserskim označevalnikom (9), pisalom (pero, označevalnik) (10) in radirko za 

brisanje (11), za pisalo so na voljo tudi različne barve, 

• desno spodaj je na voljo vklop ali izklop mikrofona (12) ali kamere (13) in možnost predogleda kamere (14). 

 

3. Koraki in priporočila za snemanje: 

Priporočamo vam, da uporabite slušalke z mikrofonom.  

Korak 1: Ko ste v načinu snemanja, lahko najprej storite naslednje: 

• odprite opombe (na posnetku ne bodo vidne), saj boste z njihovo pomočjo lažje sledili zastavljeni rdeči niti,  

• vklopite spletno kamero, da ustvarite posnetek v posnetku z govorečo glavo.  

Korak 2: Ko ste pripravljeni, kliknite na rdeči gumb Snemaj. Počakajte na odštevanje (3, 2, 1) in nato začnite govoriti.  

Korak 3: Ko zaključite z razlago na prvi e-prosojnici, kliknite na puščico za premik na naslednjo prosojnico in nadaljujte. 

Snemanje se ne bo prekinilo. Če želite, pa lahko snemanje začasno ustavite po vsakem diapozitivu s klikom na gumb 

Premor in nato ponovno vključite snemanje na naslednjem diapozitivu.  

Korak 4: Snemanje končate z gumbom Ustavi. Nato zaprite snemalni način s klikom na X (ali tipko Esc). 

Korak 5: Posneto predavanje je sedaj del PowerPoint predstavitve (s pridruženimi novimi elementi diapozitiva, npr. 

videoposnetek govoreče glave).  

 

Slika 3: Videoposnetek 

Posnetek lahko tudi dodatno uredite: 

• spremenite položaj posameznih elementov (npr. govoreče glave),  

• pomanjšate/povečate govorečo glavo (za vsak diapozitiv posebej),  

• izbrišete zapiske oz. opombe pripravljene s pisalom,  

• naknadno lahko spremenite vsebino e-prosojnic (kot običajno v PowerPointu) itd.  
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Korak 6: Datoteko delite s študenti na način, kot bi delili e-prosojnice (.pptx) ali pa gradivo izvozite kot videoposnetek. 

Za izvoz videoposnetka izberite Datoteka > Izvozi > Ustvari videoposnetek.  

 

Slika 4: Izvoz videoposnetka 

Izdelek nato naložite v učno e-okolje Moodle UM (npr. z virom Datoteka).  

Dodatno: Poleg ikone za snemanje diaprojekcije lahko uporabite PowerPoint za snemanje poljubne vsebine zaslona 

(ali dela zaslona). Tako lahko na primer pripravite zaslonski videoposnetek o navodilih za uporabo programa.  

 

Vir: 

• Microsoft Educator Centre. Flipped instruction with PowerPoint Recorder. Pridobljeno 22. 11. 2021 s: 

https://education.microsoft.com/en-us/learningPath/dc32e990/course/8ebc6daf/2. 

https://education.microsoft.com/en-us/learningPath/dc32e990/course/8ebc6daf/2

