POČÍTAČOVÝ KLUB PŘI KNIHOVNĚ SMÍCHOV

LISTOPAD 2019
VŠECHNA SETKÁNÍ SE KONAJÍ VE STŘEDU 14:00 – 15:30
6. 11. – Mobilní aplikace pro POKROČILÉ
Seznamte se s nejběžnějšími aplikacemi, které využijete při práci s Vašimi tablety a
chytrými telefony.

13. 11. – Email pro ZAČÁTEČNÍKY 
Co je to emailová schránka? Jak ji založit a používat elektronickou poštu se dozvíte na
lekci věnované emailu.

20. 11. – Excel - procvičování pro POKROČILÉ 
Osvěžte si dovednosti a získejte nové zkušenosti s prací v tabulkovém procesoru MS
Excel.

27. 11. – Soubory a složky pro ZAČÁTEČNÍKY 
Uložili jste si nějaký dokument do počítače a nemůžete ho najít? Na tomto setkání
Vám poradíme jak se orientovat v uspořádání složek a souborů ve Vašem počítači.

PROSINEC 2019
4. 12. – Vánoční téma 
Naučíme Vás posílat vánoční přání, vyhledávat koledy přes internet a získáte spoustu
užitečných tipů a triků, vše ohledně Vánoc.

- 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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