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SOUBOR 

 Informace a data musí být v PC na disku 
nějakým způsobem uloženy. Proto existují 
soubory. 

 Soubor je určitý nosič dat (dopis, 

tabulka, program, obrázek,…) 

  

 

Soubor je tedy určité množství informací, 

 které spolu souvisí, patří k sobě. 



SOUBOR 

Každý soubor má své jméno a příjmení, říkáme  

– název a přípona. 

  

             seznam žáků.doc                    malování.ppt                     hra myška.exe 

Název může mít až 254 znaků, 

přípona má jen 3 znaky. 



DOKUMENT 

Dokument je soubor sloužící k uložení dat. 

 

    Jak se rodí človíček.avi                    dopis.doc                          tvary.jpg 

Jsou to dopisy, tabulky, zvukové a obrazové 

soubory – písničky, hudba, video, filmy. 



SLOŽKA 

       Prázdná složka                         Složka s dokumenty 

Složky slouží jako skříňky, do kterých uklidíme 

jednotlivé dokumenty.  

Složek může být libovolný počet. Každá  složka 

může obsahovat další složky a dokumenty. 



VYTVOŘÍME VLASTNÍ SLOŽKU 

Postupuj přesně podle pokynů: 

 

1. Klikni na ploše pravým tlačítkem myši, objeví se nabídka. 

2. Vyber z nabídky NOVÁ SLOŽKA a klikni na ni levým tlačítkem myši. Na 

ploše se objeví ikona nové složky. 

 



Vytvořenou složku pojmenujeme. 

1. Klikni na složku pravým tlačítkem myši, objeví se nabídka. 

2. Vyber z nabídky PŘEJMENOVAT a klikni na ni levým tlačítkem myši. Pod složkou 

se objeví modře označený nápis, který přepíšeme. Napiš své jméno a příjmení 

a klikni levým tlačítkem myši mimo ikonku. 



VYTVOŘÍME VLASTNÍ DOKUMENT 

Postupuj podle pokynů, je to téměř stejné: 

 

1. Klikni pravým tlačítkem myši na ploše, objeví se nabídka.  

2. Vyber z nabídky NOVÝ, najeď na ni myší a počkej, až se rozvine další nabídka. 

3. Najeď myší na DOKUMENT APLIKACE MICROSOFT OFFICE WORD a klikni levým 

tlačítkem myši. 

4. Dokument nazvi PRÁCE a klikni mimo ikonku. Tím je dokument vytvořen a 

pojmenován. 

5. Dokument přesuň myší do své složky. 

Vyzkoušej si vše ještě jednou. 



METODICKÝ LIST 

List č. 2, 3 – Vysvětlíme pojem soubor, zjednodušeně uvedeme konkrétní  

příklady na obrazovce PC zobrazené na IT. Ukážeme            

konkrétně názvy souborů. 

List č. 4 – Pojem dokument přiblížíme zobrazením ikon a názvů.            

Všechny dokumenty jsou zároveň i soubory. (Pozor! Jen programy nejsou 

dokumenty, ale jen soubory) 

List č. 5 – Jednoduše vysvětlíme pojem složka. 

List č. 6 až 8 – Praktický úkol – naučíme žáky vytvořit složku a dokument, 

zařadit dokument do své složky. 

 

Citace (uvedení zdrojů obrázků) 

Myška - http://www.glogster.com/media/4/18/49/83/18498340.png 

Ostatní vložené obrázky byly vytvořeny klávesou PrtSc. 
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