USTVARIMO KONCERTNI PLAKAT
Ustvarila sem preprosto predlogo plakata za Dobrodelni koncert na levi sliki zgoraj.
Predlogo bomo spremenili in oblikovali plakat Koncert Pozdrav poletju na zgornji desni
sliki. Za dostop do predloge potrebujete svoj Canva račun, ki si ga lahko ustvarite na spletni
strani Canva. V desnem kotu zgoraj kliknete Registracija.
SPLETNA POVEZAVA DO PREDLOGE PLAKATA V PROGRAMU CANVA
Do predloge plakata dostopate na spletni povezavi do projekta.
1. PREDLOGE
V zavihku Predloge lahko poiščete drugo predlogo, ki bolj ustreza vašim potrebam.

2. ELEMENTI
• Elemente odstranimo: logotip, srce, ozadje.
Označimo posamezni element, kliknemo nanj z desno
miško in izberemo Izbriši.
•

Elemente dodamo: Kliknemo zavihek Elementi (1) na levi strani. V iskalnik
napišemo kaj želimo poiskati (2) in izberemo še vrsto elementov - fotografije,
grafike, video posnetki… (3).
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3. DODAJANJE IN SPREMINJANJE ELEMENTOV
Na plakat dodamo pomladne motive, ki jih poiščemo s pomočjo iskalnika:
•
•
•
•

Otroci pojejo,
sončnice,
žoga,
note.

4. POLOŽAJ ELEMENTOV
• Elementi v ospredju, elementi v ozadju, prekrivanje elementov.
• Prosojnost elementov.
• Večanje/manjšanje, kopiranje in obračanje elementov.
• Elemente lahko vstavimo v okvirje različnih oblik.
5. DODAJANJE SPLETNE POVEZAVE NA ELEMENT
Označite element in kliknete … tri pike v meniju zgoraj (1). Nato kliknete verigo, ki
označuje povezavo in odpre se vam okence, v katerega vstavite željeno spletno
povezavo. POMEMBNO! Plakat morate prenesti kot PDF, da spletna povezava deluje.
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6. NALAGANJE SVOJIH VSEBIN
Kliknemo zavihek Naložena vsebina (1) in kliknemo Naloži večpredstavnostno vsebino
(2). Izberemo vrsto vsebine, ki jo želimo dodati (slike, videoposnetki, zvok).
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7. BESEDILO
Na plakatu označite besedilo in se prepričajte, da utripa črtica za besedilo. Besedilo
zbrišete in na te mesto napišete svoje besedilo(1). Besedilo označite in odprete spustni
meni z vrstami pisav. Izberete poljubno pisavo (2). Barvo besedila spremenimo s klikom na
črko A (3). Na plakatu poskrbimo, da so barve usklajene. Program Canva nam pokaže barve
elementov, ki smo jih dodali na plakat. V tonih teh barv, lahko uskladimo barvo pisave.
Velikost pisave spreminjamo v polju med + in – (4). Velikost povečujemo s klikom na + ali
vpišemo število.
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8. OZADJE
Na plakatu označite ozadje (1) in ga poljubno spremenite. Preiščete lahko kakšna ozadja
lahko uporabite, ali pa se odločite za drugo barvo ozadja. Na zavihkih na levi strani poiščete
Ozadje (2). Izberete predlogo iz Canvine zbirke za ozadja ali določite poljubno barvo (3).
Za ozadje lahko uporabimo tudi svojo fotografijo ali fotografijo iz Canvine zbirke.
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9. PRENOS PLAKATA
V desnem zgornjem kotu izberete Deli z drugimi (1) in v spustnem meniju kliknete
Prenesi (2). Odprejo se vam možnosti prenosa in izberete:
•
•

Kot slika PNG (3).
Kot PDF (4) in v tem primeru lahko dodamo tudi interaktivne spletne povezave.
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10. DELJENJE PLAKATA
Plakat delimo z drugimi, pri tem pa so možnosti zares številne. Kliknete Deli z drugimi (1)
in izberete Kdorkoli s povezavo (2), nato pa imate možnost izbrati Lahko vidijo, Lahko
komentirajo ali Lahko urejajo (3).
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