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Насоки за креирање на мултимедијални презентации 

Научивме како да креираме презентации, да избираме соодветен 

изглед на слајдот, да додаваме дизајн, да вметнуваме најразличен 

тип на податоци, да работиме со слајдовите, да поставуваме 

линкови, да додаваме транзиција на слајдовите и анимација на 

објектите.  

Еве некои насоки кои треба да ги имате во предвид кога креирате 

презентации: 

 Насловниот слајд треба секогаш да го содржи насловот на 

презентацијата, најчесто (најдобро) и името и презимето на 

изработувачот. Може да се додаде и слика, но да не биде 

премногу голема. Друг текст на овој слајд не треба да се 

пишува. 

 Пишувајте со македонска поддршка. 

 Слајдот не треба да содржи премногу текст - обично 

презентациите се наменети за претставување на некој настан, 

производ и слично. Кога слајдот е пренатрупан со текст, не го 

слушаме презентерот, туку се трудиме што побргу да 

прочитаме. Исто така, кога пишуваме многу текст на еден слајд, 

тој мора да е напишан со мала големина на буквите, што 

дополнително го отежнува читањето. 

 Треба да се внимава при изборот на дизајнот и бојата на фонтот 

(текстот). Потребно е да постои контраст помеѓу позадината и 

текстот. Ако избереме темна, јака боја за позадина, бојата на 

текстот треба да е светла, или обратно. Ако пак имаме светла 

боја и за позадината и за текстот, истиот тешко ќе се чита. 



 Треба да внимаваме, презентацијата да не е премногу „шарена“. 

 На слајдовите каде имаме поставено линкови (односно мени за 

избор на податоци) не треба да постојат временски ефекти, 

бидејќи, додека се одлучиме што од понуденото сакаме да 

проследиме, ќе се појави следниот слајд. 

 Слајдот не треба да има премногу украси, односно анимации, 

со тоа се одвлекува вниманието од содржината.  

 Кога се поставува временска транзиција, потребо е да се 

обезбеди доволно секунди за да се прочита целиот текст. Но и 

премногу време исто така не е добро, ќе го загубиме интересот, 

додека го очекуваме следниот слајд. 

 Секогаш потрудете се последниот слајд да биде со соодветен 

текст, како на пр. Се надевам дека ви се допадна, или пак, Ако 

ви се допадна презентацијата, повеќе податоци за истата 

можете да најдете овде... и слично. 

Во секој случај, презентацијата треба да изгледа убаво, да го 

привлече нашето внимание (за разлика на пример од текстуален 

документ кој има сосема друга намена). 

Се надевам дека уживавте во креирањето на презентациите. Доколку 

во текот на летниот распуст ви се случи убав настан, некое пријатно 

доживување, еве направете си презентација за истиот.  

Ви посакувам убав летен распуст, добар одмор, грижете се за вашите 

миленичиња, ако сеуште ги немате, набавете ги и се гледаме во 

септември!!! 

 

 

ВИ  ПОСАКУВАМ  УБАВ  ЛЕТЕН  РАСПУСТ!!! 


