POČÍTAČOVÝ KLUB PŘI KNIHOVNĚ SMÍCHOV

LEDEN 2018
VŠECHNA SETKÁNÍ SE KONAJÍ VE STŘEDU 14:00 – 15:30
17. 1. – Základy práce s textem - ZAČÁTEČNÍCI 
Začátečníkům představíme základy práce a správného psaní v programu MS Office
Word.

24. 1. – Domácí práce na internetu – POKROČILÍ 
Podíváme se, kde se na internetu dají sehnat nejlepší návody na vylepšení domu, a
také si ukážeme databáze s Vašimi oblíbenými pořady o kutilství a domácích pracích,
které znáte z televize.

31. 1. – Základy práce s textem II. - procvičování - ZAČÁTEČNÍCI 
Navážeme na předchozí lekci Základy práce s textem a naučíme Vás další triky
v textovém editoru MS Office Word.

ÚNOR 2018
7. 2. – Bazary online – POKROČILÍ 
Ukážeme Vám užitečné tipy a triky pro nákup i prodej v internetových obchodech se
zbožím (nejen) z druhé ruky.

14. 2. – Bezpečnost na internetu – ZAČÁTEČNÍCI 
Pohybujte se nejen v internetovém prostředí bezpečně a bez obav.

21. 2. – Soubory a složky – POKROČILÍ 
Přijďte si procvičit a zdokonalit se v práci se soubory a složkami.

28. 2. – Nakupování online – ZAČÁTEČNÍCI 
V této lekci Vás seznámíme s nakupováním na internetu. Dozvíte se, jaká pravidla je
dobré znát, abychom na internetu nakoupili bezpečně.





- je třeba zvládat základy práce s PC
- je třeba zvládat základy práce s internetem
- pouze pro velmi zkušené uživatele

HLASTE SE POUZE NA LEKCE, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ VAŠIM
POČÍTAČOVÝM DOVEDNOSTEM. NENÍ MOŽNÉ HLÁSIT SE ZÁROVEŇ
MEZI ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ.
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