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PowerPoint 2016 esitlusest video tegemine ja avaldamine 
1. Tee esitlus valmis. 
2. Soovi korral lisa animatsioonid. 
3. Salvesta slaidiseanss. 
4. Salvesta slaidiseanss videona. 
5. Laadi video Youtube’i ja avalda. 

 
2. Animatsioonid  
Kasuta ainult siis, kui soovid, et slaid ei ilmuks kohe tervikuna. 
Märgista animeeritav objekt > menüü Animatsioonid  > vali sobiv:  

 
 
Märgistatud objekti animatsiooni suvandeid saab reguleerida (nt kas objekt ilmub klõpsamisel või koos 
eelmisega): 

 
 
Animeeritud objektide järjekorda näidatavad nende juures olevad numbrid. Sama number mitme objekti 
juures tähendab seda, et nad ilmuvad korraga. Need objektid, mille juures numbrit pole, on algusest 
peale slaidil nähtavad. 

 
 
Juba animeeritud objektide järjekorda saab muuta animatsioonipaanil, valides vastava objekti ja 
klõpsates nooli (üles-alla): 
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3. Slaidiseansi salvestamine 
Menüü Slaidiseanss > Salvesta slaidiseanss > vali sobiv (tavaliselt Alusta salvestamist algusest): 

 
 
Edasi klõpsa Käivita salvestamine: 

 
 
Nüüd algabki slaididele jutu ja ajastuse salvestamine, st pead slaide vahetama videoks sobiva kiirusega 
(ka siis, kui juttu juurde ei räägi). 
Ekraani vasakus ülanurgas olev väike dialoogikast võimaldab: 

 
 Liikumine järgmisele slaidile 
 Salvestamise peatamine 
 Praeguse slaidi uuesti salvestamine (st eelnevalt sellele slaidile lisatud heli ja ajastus 

kustutatakse) 
Kui salvestamise peatad, siis ilmub dialoog, millega saad uuesti jätkata: 

 
Salvestamine lõpeb viimase slaidiga. 
Kui soovid, et lisatud jutt ja ajastus säiliks ka esitluse juures, siis salvesta fail tavapärasel viisil. 
 
Office 365 korral vaata juhendit: https://support.office.com/et-ee/article/slaidiseansi-salvestamine-koos-

jutustuse-ja-slaidide-ajastusega-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c 

 

4. Slaidiseansi videona salvestamine 
Menüü Fail  > Salvesta nimega > sisesta faili nimi ja vali salvestustüüp MPEG-4 video: 

 
 
Video loomine võtab aega; seda saab jälgida edenemisribalt akna allservas: 

 
 
Samal ajal ei ole soovitav arvutis muid tegevusi teha. 

https://support.office.com/et-ee/article/slaidiseansi-salvestamine-koos-jutustuse-ja-slaidide-ajastusega-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
https://support.office.com/et-ee/article/slaidiseansi-salvestamine-koos-jutustuse-ja-slaidide-ajastusega-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
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6. Video Youtube’i laadimine ja avaldamine 
1. Logi Youtube'i sisse (nt oma Gmaili kontoga – kõigil on olemas koos Gmailiga üksiti ka Youtube 

konto; kui oled Gmaili sisse loginud, siis oled üksiti ka Youtube’is sees). 
2. Klõpsa üleval parempoolses nurgas video nuppu Video loomine ja muu > vali  Laadi video üles: 

 
3. Vali fail üleslaadimiseks (otsi kaustast üles; jälgi, et see oleks videofail, mitte Powerpointi fail): 

 
4. Sisesta videole pealkiri ja kirjeldus.  
5. Oota, kuni fail on üles laaditud ja töödeldud (akna allserva ilmub teade Töötlemine on lõpetatud). 
6. Vali pisipilt (seda näidatakse Youtube’i otsingus ja enne video käivitamist). 
7. Märgi Ei, see ei ole lastele mõeldud ja ära määra vanusepiirangut. 
8. Klõpsa nuppu Edasi. 
9. Ära lisa elemente, vaid klõpsa veelkord Edasi. 
10. Vali video nähtavus (Avalik – on kõigile nähtav; Registriväline – näevad ainult need, kellel on link; 

Privaatne  - näed ainult ise). 
11. Kopeeri endale video link (seda saad ka hiljem teha oma kanali stuudio kaudu): 

 
12. Klõpsa Avalda. Päris avaldamine võtab veidi aega. 

 
 
Oma Youtube’i videosid saad hallata järgmiselt. 

1. Ava Youtube (vajadusel logi sisse). 

2. Klõpsa vasakul nurgas kolmel triibul:  
3. Vali Teie videod: 

 
4. Vali Youtube Studio: 
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5. Vali Videod: 

 
6. Siin saad videosid hallata, muuta pealkirja ja kirjeldust ning kustutada (vt kolme punkti Suvandid 

alla video järel): 

 


