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Zooburst keskkond võimaldab luua digitaalseid pop-up raamatuid. Ühe kontoga saab luua 
kuni 10 raamatut. Konto loomiseks peab olema vähemalt 13 a. 
 
  

 
 

Minge aadressile http://www.zooburst.com 

    

Registreerimiseks klõpsake „Register“ ning  

täitke antud ankeet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Klassikonto loomine on tasuline! 

Järgmistesse kastidesse linnukeste tegemisega nõustute kasutamistingimustega ning 

soovite oma e-posti aadressile keskkonnaga seotud infot. 

Sisselogimiseks klõpsake Sign In, sisenege e-maili aadressile saadetud parooliga 

keskkonda. Kui märkisite, et olete õpetaja, siis sisenege „Personal or Teacher account“ 

kaudu, õpilane siseneb „Student account“ kaudu.  

Avanev vaade  

 

 

 
 

 

Raamatu koostamiseks valige „My Books“ ning klõpsake  

 

Sünniaeg- vanuse 
tõendamise eesmärgil 

Kas olete õpetaja? 

Trükkige antud kood 
tühja kasti 

e-posti aadress peab 
olema kasutusel, sest 
sinna saadetakse parool 

Kasutajakonto 

Minu raamatud 

Minu klassid- tasuline 

Profiil  

Lahku keskkonnast 
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Täitke ära järgmised väljad 

 
Seejärle klõpsa Save (salvesta) 

 

Kujunda raamatulehed – lisa pildid ja kirjuta tekst 

„Otsingu“ kasti võid trükkida ingliskeelse sõna pildiotsinguks. Pliiatsi ja gloobuse ikooni 

kaudu saab joonistusi laadida ja joonistada, kuid see teenus on tasuline. 

 

 

 

 

 

 

Pildi saab raamatusse lisada sellele 

lihtsalt klõpsates. Enne tuleb vaid teha 

linnuke „Book“ (raamat) või 

Background“ (tagaplaan) ette. See 

määrab, kuhu pilt lisatakse. 

 

Kes võib seda raamatut 
näha? 
Everyone- igaüks 
Only people with a valid 
password- ainult inimesed kehtiva 
parooliga (see parool kuvatakse 
teile koheselt, kuid seda saab ka 
muuta) 
Only my- ainult mina 
 

Kas teised kasutajad saavad 
seda raamatut 
kommenteerida? 

Laadi pilt oma arvutist 

Vaata allalaaditud pilte 

Lõikepiltide galerii 

Selle raamatu pildid 
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Kujunda pisipildid (enne klõpsa pildil) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Raamatu salvestamiseks klõpsa Save, printimine on tasuline 

Määra pisipiltide 
suurus 

Pööra pisipilte 

Määra 
kaldenurgad 

Cut-out-varjud 
Invisible (ilma 
varjuta) 
Use color (vali 
varju värvus) 

Backing- kujundi 
teine pool 
Double-sided 
(kahepoolne pilt) 
Use color (tagumine 
pool värviline) 

Page Color- 
raamatu lehe 
värv 
Ground Color- 
tausta alumise 
ääre värv 
Horizont 
Color- 
horisondi värv 
Sky Color- 
tausta ülemise 
ääre värv 

Lisa uus lehekülg- saad 
lisada kuni 10 
paarislehte Dubleeri lehekülg 

Kustuta lehekülg 

Duubelda või eemalda pilt 

Tasulised teenused 

Eemalda tekst 

Pisipildi tõusu ja languse 
aeg ning viivitus 

Kustuta tekst 
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Valminud raamatut saab muuta klõpsates nupule My Book 
 

  
Build- muuda raamatu sisu 

View- vaata raamatut 

Edit- muuda raamatu andmeid 

Delete- kustuta raamat 

 
 
 
 
Raamatu jagamiseks klõpsa pealkirjale 

 
 
 
                                                                        Vali avaldamiseks sobivad mõõdud. 
 

 
 
 

Lisa raamat 
galeriisse 

Jaga raamatut HTML koodi 
teel- kleebi see oma ajaveebi 
või kodulehele 

Jaga raamatut lingi teel 
või saada e-posti 
aadressile 


