
Operační systém Windows 

pro 7. ročník 



Soubory a složky 

 Já na dovče      U bazénu    Máma a žralok                        Táta plave     Velká vlna 

Náklady na dovolenou    Cestovní pojištění   



• C 
• Jak 
• NVIDIA 
• Program Files 
• ProgramData 
• Test 

• Audio 
• Moje 
• Internet 

• Fotky 
• 2012 
• 2013 

• Users 
• Windows 

Soubory a složky 



1. Ve složce dokumenty vytvořte 
novou složku s názvem Veřejné. 

2. Ve složce Veřejné vytvořte 
podsložku. Pojmenujte ji podle 
letošního roku. 

3. Nyní složku Veřejné přejmenujte 
pomocí klávesy F2 na složku 
Soukromé. 

4. Smažte složku Soukromé. 

Soubory a složky 



Ikonka Typ souborů Přípony 

obrázky, fotografie BMP   JPG  PNG  GIF  

video, film AVI    WMV   MPG   MP4   3GP 

hudba, hlas MP3   WAV 

dokument, text TXT   DOC   DOCX   PDF 

aplikace, hry, programy EXE 

prezentace PPT    PPTX 

Typy souborů 



Zástupce je pouze odkaz / cesta k pravému souboru. 
Smazáním zástupce nesmažeme pravý soubor! 

Zástupce 



• Zástupce používáme hlavně na ploše. 

• Najdeme je ale rovněž v nabídce . 

Chytré vyhledávání 

Zástupce 



Vlastnosti OS Windows 

pro 7. ročník 



Co je to operační systém 

• Software 

• Skupina příkazů a programů, které propojují 
činnost mezi počítačem a uživatelem. 

• OS probouzí počítač k životu a umožňuje, aby 
počítač přijímal příkazy uživatele a reagoval na 
ně. 

Spustí přehrávač hudby 
a označenou písničku. 

Spustí přehrávač hudby 
a vše ve složce. 

Umožní sdílení 
souboru v síti, např. 

po celé škole. 

Vypálí song na CD. 

Zabalí soubor do ZIP archivu. 

Odešle soubor na plochu, 
flash klíč či jinam. 

Vytvoří kopii souboru. 

Přejmenuje soubor. 
Pravým tlačítkem myši 



• Dovoluje běh několika aplikací současně. 

• Přepínáme mezi nimi ALT+TAB,  + TAB (W7). 

Multitasking 



• Dočasná paměť pro jeden objekt: 

– Text, obrázek, zvuk… 

– Soubor, složka (nebo více souborů a složek, pokud 
je zkopírujeme současně). 

• Pamatuje si jen jednu věc. 

• Po zkopírování/nahrání nové 
věci se předchozí věc vymaže. 

• Kopírujeme CTRL+C 

• Vkládáme CTRL+V  

Schránka (Clipboard) 



Historie Windows 
pro 7. ročník 



• MS-DOS 

Příkaz ren přejmenoval soubor. 

(rename = přejmenovat) 

První operační systémy 



První operační systémy 



Historie Windows 



Historie Windows 



Historie Windows 



Historie Windows 



Historie Windows 



Operační systémy mobilních telefonů 



Operační systémy mobilních telefonů 

+ Otevřenost, spousta aplikací 

+ Zdarma 

+ Propojenost s Google 

- Malá ochrana proti virům 

- Nepřehlednost 

- Malá podpora aktualizací 

• Nejrozšířenější verze 

– 2.3/2.4 Gingerbread 

– 4.0 Ice Cream Sandwich 

– 4.1/4.3 Jelly Bean 

 



Operační systémy mobilních telefonů 

+ Uzavřenost 

+ Výborná podpora 

+ Plynulost a bezporuchovost 

+ Velké množství aplikací 

- Omezenost 

- Výhradně pro Apple produkty 

• Současná verze je na zařízeních: 

– iPhone 5 

– iPad 2 

– iPad 3 

 



Operační systémy mobilních telefonů 

+ Huby (lidé, hudba, obrázky) 

+ Propojení se sociálními sítěmi 

+ Jednoduchost 

+ Rychlost a spolehlivost 

- Malé množství aplikací 

- Omezený OS 

• Nejrozšířenější verze: 

– Windows Phone 7.8 

– Windows Phone 8 

 


