POČÍTAČOVÝ KLUB PŘI KNIHOVNĚ SMÍCHOV

LEDEN 2019
VŠECHNA SETKÁNÍ SE KONAJÍ VE STŘEDU 14:00 – 15:30
16. 1. – Bezpečnost na internetu - ZAČÁTEČNÍCI 
Pohybujte se nejen v internetovém prostředí bezpečně a bez obav.

23. 1. – Facebook II. – POKROČILÍ 
Volně navazuje na předchozí lekci. Pro účast na setkání je nezbytné mít založený
profil na sociální síti Facebook!

30. 1. – Soubory a složky II. - procvičování – ZAČÁTEČNÍCI 
Dozvíte se, jak soubor vytvořit, uložit do počítače a kde ho následně najít.

ÚNOR 2019
6. 2. – Word II. - procvičování – POKROČILÍ 
Další užitečné znalosti a dovednosti, které využijete při úpravě textu v programu MS
Word.

13. 2. – Základy vyhledávání na internetu – ZAČÁTEČNÍCI 
Pomůžeme vám rozšířit obzory tím, že vás naučíme, jak efektivně používat
internetové vyhledávače a vyhledávat na internetu.

20. 2. – Knihy a sociální sítě – POKROČILÍ 
Ukážeme vám, kde se na internetu nalézají databáze knih, ke kterým můžete přidat
vlastní hodnocení a komentáře. Také si vytvoříte svoji online soukromou knihovnu.

27. 2. – Základy práce s textem – ZAČÁTEČNÍCI 
Začátečníkům představíme základy práce a správného psaní v programu MS Office
Word.





- 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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