POČÍTAČOVÝ KLUB PŘI KNIHOVNĚ SMÍCHOV

KVĚTEN 2018
VŠECHNA SETKÁNÍ SE KONAJÍ VE STŘEDU 14:00 – 15:30
2. 5. – Hry online – POKROČILÍ 
Hrajete společenské hry? Baví Vás křížovky a řešíte rádi různé kvízy a
rébusy? V této lekci Vás provedeme světem her na internetu.

9. 5. – Knižní tipy pro ZAČÁTEČNÍKY 
Jestliže Vás zajímají knižní novinky a chcete si poslechnout vhodné tipy
ke čtení, či se chcete dozvědět, kde se dají nejlépe nakoupit knihy, je tato
lekce pro Vás.

16. 5. – Příprava na dovolenou – POKROČILÍ 
Dozvíte se, jak si objednat zájezd či ubytování přes internet a další
užitečné tipy a informace, které využijete při přípravě na dovolenou.



23. 5. – Závěrečné opakování – ZAČÁTEČNÍCI 
Procvičte si získané dovednosti z témat probraných v průběhu roku.
Zodpovíme i Vaše otázky, připravte si dotazy.

30. 5. – Procvičování s dotazy pro POKROČILÉ 
Volná lekce připravená pro Vaše dotazy – zeptejte se na to, co Vás
s internetem či počítačem trápí a s čím Vám můžeme poradit.

- 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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