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Výukový materiál
Číslo a název DUMu: ESF 13/749 Přípony kancelářských programů
Šablona: III /2/13
Sada: 38 (tematický okruh: Kancelářské programy)
Pořadové číslo: 749
Autor: KUBÁTOVÁ Simona
Ověření ve třídě: 6. A.

Datum ověření: 10. 10. 2012
Anotace: Materiál žákům jednoduchou formou popisuje přípony nejznámějších kancelářských programů. Na závěr hodiny si žáci samostatně
procvičí probranou látku.
Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví
(např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou
právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK.
Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno,
upravováno a uchováváno.

Datum:

Podpis:

Přípony souborů
Jak poznám podle přípony, v jakém
souboru byl program vytvořen…

Názvy souborů
Každý soubor je tvořen názvem a příponou.
například:
dopis.doc
tabulka.xls
obrázek.jpg
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Přípona souboru
Určuje v jaké aplikaci soubor otevřeme.
Je dobré znát základní přípony a vědět, ke
kterým programům patří.

Nejznámější typy přípon
Název přípony

Popis

Program pro otevření

.txt

Textový soubor

Poznámkový blok

.doc, .docx

Textový soubor

Word

.xls, xlsx

Tabulkový procesor

Excel

.ppt, .pptx, .pps

Prezentační program

PowerPoint

.pdf

Univerzální formát

Acrobat Reader

.bmp

Grafické soubory
získáme je např. z
fotoaparátu, z
programu malování

Malování, prohlížeč
obrázků, Photoshop a
jiné programy pro práci
s grafikou

.jpg
.gif

PROCVIČUJ!!!
.PPT
obrázek
.GIF
tabulkový
procesor

.XLS
.DOCX
.PPTX

textový
soubor
univerzální
formát

prezentace

.DOC
.JPG
.BMP
.PDF

.XLSX

.TXT
.PPS

Nejdříve spolužákům řekni, kam patří daná šipka a poté na ni prstem klepni!

Konec prezentace
Zdroje:
http://www.tyl.cz/Pocitace/Internet/Tabulka-ASCII-znaku.html

