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5. Plocha a jej prvky 
Plocha stola je miesto, kde pracujeme, alebo máme uložené potrebné veci. Udržiavame ju v čistote 
a prehľadne. Podobne nazývame úvodnú obrazovku vo Windows pracovná plocha, odkiaľ môžeme 
rozbehnúť našu prácu, máme prístup k častiam počítača alebo tam máme naše dokumenty. Takisto 
ako si môžeme vybrať farbu alebo vzor obrusu na stole, môžeme rozhodovať aj o pracovnej ploche 
počítača. 

Pojmy 

Pracovná plocha je plocha na ktorej pracujeme; na ňom sa nachádzajú ikony. 

Ikona je malý obrázok s popisom, najčastejšie ide o nejaký dokument  alebo program. 

 

Na obrázku vidíme pracovnú plochu operačného systému Windows.  

 

Činnosť s ikonami 

Najprv si pohovorme o ikonách. Niektoré ikony sú základné, ostatné môžu vzniknúť 

počas našej práce. Tu je popis troch základných ikon vo Windows: 

   

Cez túto ikonu sa dostaneme 

k diskom počítača 

Tu si môžeme odložiť svoje 

dokumenty 

Ak niečo zmažeme presunie sa to do koša. 

Ak kôš vysypeme, súbory sú preč. 

Pozadie – obrázok, 

vzorka alebo nejaká 

farba 

Ikony 

Tlačítko Štart 

Panel úloh 

Bežiace 

programy 
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Niektoré činnosti, ktoré s ikonami robíme sa týkajú všetkých iné iba 

tých, ktoré sú označené. Označená ikona má inú farbu. Obyčajne sa tak 

stane, ak na ikonu jedenkrát klikneme. Inou možnosťou je, že ho 

označíme do mysleného obdĺžnika(obrázky vľavo). 

Ak chceme, aby sa program spustil alebo dokument 

otvoril na ikonu rýchlo klikneme dvakrát. 

Obrázok vpravo 

ukazuje ako sa po 

dvojkliku na ikonu Moje 

dokumenty otvorilo toto 

okno. 

Keď chceme mať na pracovnej ploche 

poriadok, svoje ikony musíme mať 

usporiadané. Jedna možnosť je urobiť to 

ručne – potiahnutím ikony na nové miesto. 

Obrázok vľavo ukazuje situáciu, keď ikonu 

Moje dokumenty práve ťaháme a po pustení 

bude na novom umiestnení. 

Iná možnosť je dať 

automatické usporiadanie 

alebo usporiadať podľa nie-

ktorej z možností na obrázku 

vľavo. Podmienkou je aby sme 

klikli pravým tlačidlom myšky 

niekde voľne na plochu 

a potom zvolili, ktorú voľbu 

chceme. 
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Postup nastavenia pozadia pracovnej plochy. 

Klikneme pravým tlačítkom na pracovnú plochu a zvolíme Vlastnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupne volíme:  

 druhú kartu s názvom Pracovná plocha,  

 ďalej z okienka Pozadie zvolíme obrázok, ktorý potom vidíme v náhľade. 

Ak sme spokojní dáme OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inou možnosťou je 

vybrať vlastný obrázok 

niekde z počítača cez 

tlačítko Prehľadávať. 



Vytvoril 2010 Mgr. Štefan Máté, Informatika pre 5. ročník, ISCED2, verzia 2 

Zvolíme obrázok 

Slnečnice, ktorý 

vidíme v náhľade 

a ocitneme sa späť. 

 

Po potvrdení dostaneme pracovnú plochu 

s novým pozadím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy 

Zisti na internete päť kategórií, ako sú zadelené pozadia pre pracovnú plochu. 

Stiahni si niekoľko pozadí pre svoju pracovnú plochu a jednu z nich nastav. 

 

Vedel si, že je možné zmeniť aj obrázky ikôn programov na pracovnej ploche? Zmeňme teraz 

ikony prehliadača Google Chrome. Postupuj nasledovne: 
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1) Klikni pravým tlačítkom na ikonu programu Google Chrome a vyber Vlastnosti (obrázok 

vpravo). 

 

 

 

 

 

 

2) Na karte Odkaz okna Vlastnosti (obrázok nižšie) zvoľ 

 tlačítko Zmeniť ikonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Vyber ikonu, ktorá sa ti páči a potvrď 

pomocou OK dvakrát (obrázok nižšie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takto sa zmení ikona  

 

 
 

  



Vytvoril 2010 Mgr. Štefan Máté, Informatika pre 5. ročník, ISCED2, verzia 2 

Prever si vedomosti 

1. Kde sa nachádzajú ikony a čo sú to? 

2. Doplň vetu: Aby sa ikona Tento počítač otvorila, musíme na ňu kliknúť ... krát. 

3. Ak chceme zmeniť pozadie pracovnej plochy, začneme tak, že ... 

a) klikneme ľavým tlačítkom na niektorú ikonu 

b) klikneme pravým tlačítkom na voľnú časť pracovnej plochy 

c) klikneme kdekoľvek na pracovnej ploche hoci aj na ikonu a zvolíme Vlastnosti 

4. Vyber pravdivé tvrdenie: 

a) Ikona Moje dokumenty obsahuje aj naše zmazané dokumenty 

b) Ikona Tento počítač umožňuje prístup k diskom počítača 

c) Všetko, čo dáme do ikony kôš je preč. 

5. Uveď 2 príklady, ako môžu byť usporiadané 

ikony. 

6. Pomocou ktorej karty na obrázku vpravo 

nastavujeme obrázok na pozadí?  

7. Rozhodni, či je nasledovná 

    ikona označená. 

    Zdôvodni svoju odpoveď.  

8. Sú tieto ikony (dolu) usporiadané 

automaticky? 

 

9. Ktoré 2 tvrdenia neplatia o pozadí? 

a) Na pozadie nemôžeme dať vlastné obrázky 

b) Pozadie nemôžeme prestavovať 

c) Pozadie pracovnej plochy môže byť obrázok, 

vzorka alebo farba 

10. Cez ktoré tlačítko (na obrázku vpravo) môžeme 

      zvoliť pre pozadie nejaký obrázok z počítača?  

      Nemyslíme na obrázky v okne Pozadie. 

 


