Nabídka POČÍTAČOVÝCH KURZŦ pro seniory
Lektor: bude upřesněno
Nabízíme celkem 4 rŧznorodé PC kurzy + extra semináře.
Standardní kurz trvá 4 týdny (1x týdně 2 hodiny = celkem 8 hodin).
Maximum účastníků v jedné skupině je 10.
Den konání kurzŧ: úterý
Čas konání kurzŧ:





9:00 – 11:00
11:15 – 13:15
14:00 – 16:00
16:15 – 18:15

POČÍTAČ JAKO PARŤÁK 1
ORIENTUJI SE A SDÍLÍM S PŘÁTELI 2
NA SÍTI DOMA I VE SVĚTĚ 3
JSEM ONLAJN A MÁM PŘEHLED 4

Časové zařazení se může měnit podle otevřených kurzů. Otevření kurzu vždy závislé na dostatečném počtu
přihlášených.
Cena: 400 Kč za kurz; blok „Počítač jako parťák 1“ pro rok 2018/2019 zdarma (kurz lze absolvovat pouze jednou,
kurzy omezené kapacitou)
NOVINKA: všechny naše notebooky mají operační systém Windows 10.
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Pittnerová, pittnerova@totemplzen.cz, 777 980 462.
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POČÍTAČ JAKO
PARŤÁK 1

1. lekce
 základní pojmy
a části počítače
 zapnutí a vypnutí
PC
 myš, malování
 nabídka Start
(úvod)

ORIENTUJI SE A
SDÍLÍM S PŘÁTELI 2

2. lekce
 klávesnice
 základy psaní na
PC (Word,
Wordpad)

1. lekce
 opakování
 tisk dokumentu
 WORD – práce
s textem, úprava,
písmo, zarovnání

2. lekce



3. lekce
 touchpad –
alternativa myši
 psaní textu „levou
zadní“
 ovládání oken

3. lekce

4. lekce
 internet – spuštění,
základy, běžné
využití (zprávy,
počasí, atd.)

4. lekce

tento počítač
 možnosti uložení dat  internet – možnosti
– CD, DVD, RW,
posílání souborů a
operace –
flash disk
dat (uloz.to,
soubory,
úschovna, letecká
přejmenování,
 e-mail – založení
pošta)
ukládání,
schránky, práce se
adresáře, mazání,
složkami
 připojení k PC
kopírování
(telefon, fotoaparát)

!!! V 1. lekci každého kurzu je vždy OPAKOVÁNÍ – je nutné znát obsah předchozího kurzu. Témata
se nebudou znovu probírat, jen opakovat!!!
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NA SÍTI DOMA I VE
SVĚTĚ 3

1. lekce
 opakování (práce
s textem, ukládání
na média)

JSEM ONLAJN
A MÁM PŘEHLED 4

1. lekce
 opakování (Word,
Excel, E-mail,
Google)

2. lekce

3. lekce

4. lekce

 opakování WORD  E-mail – rozšíření
 Google účet –
(přílohy, složky,
 Excel – seznámení,
přenosy (tabulka,
základy
bezpečnost, spam,
video, odkaz,
přesměrování,
 kopírování
sdílení, úprava,
nastavení)
z internetu
poslání)
 Google účet jako
alternativa, specifika
(dokumenty,
tabulky, sdílení)
2. lekce
3. lekce
4. lekce
 internet – co by Vás  nákupy na internetu  multimédia – videa,
(zboží, ubytování,
zvuky, vyhledávání,
mohlo zajímat? –
atd.)
stahování, DVD
zprávy, počasí,
filmy, hudba
mapy, jízdní řády,
 komunikace mimo
(ovládání hlasitosti,
slovník, TV a rádia
e-mail (Skype, chat,
přehrávač)
hry)
 hudba a videa na
internetu (youtube)

!!! V 1. lekci každého kurzu je vždy OPAKOVÁNÍ – je nutné znát obsah předchozího kurzu. Témata
se nebudou znovu probírat, jen opakovat!!!
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