
Základní škola Židlochovice okres Brno-venkov 

příspěvková organizace 

Tyršova 611 

667 01 Židlochovice 

Otevíráme rozšiřující večerní počítačový kurz pro seniory. Posunete se mezi pokročilé uživatele počítače, chytrého 

mobilního telefonu nebo tabletu, objevíte jejich další možnosti – užitečné služby, zajímavé a zábavné aplikace. 

Posílíte a rozšíříte své dovednosti efektivní komunikace, vytváření a úpravy běžných dokumentů, digitálních fotografií 

a digitálního videa. 

Obsah: 

7. lekce: Využíváme chytré mobilní telefony opravdu chytře (2 hodiny) 

Na svých chytrých mobilních telefonech si procvičíte základní práci s užitečnými aplikacemi. Pokud chytrý mobilní 

telefon zatím nemáte, procvičíte si většinu činností na zapůjčeném tabletu. 

8. lekce: Na Internetu najdeme, co nás zajímá a baví (2 hodiny) 

Zdokonalíte se a získáte další náměty a inspiraci pro vyžití počítače, chytrého mobilního telefonu nebo tabletu nejen 

pro komunikaci a vyhledávání informací. Poslechnete si hudbu, shlédnete filmy, přečtete si e-knihy, zahrajete si hry. 

9. lekce: Fotografujeme a natáčíme video chytrým mobilním telefonem nebo tabletem (2 hodiny) 

Naučíte se využívat fotoaparát (kameru) svého chytrého mobilního telefonu nebo tabletu k fotografování a natáčení 

videa. Zvládnete základní úpravy pořízených fotografií a videa přímo na chytrém mobilním telefonu nebo tabletu. 

10. lekce: Zvládáme pokročilejší úpravy digitálních fotografií (2 hodiny) 

Prohloubíte a rozšíříte své dovednosti v úpravě digitálních fotografií na počítači, chytrém mobilním telefonu nebo 

tabletu. Své fotografie obohatíte zajímavými i uměleckými efekty. Vytvoříte panoramatické snímky, 3D fotografie, 

koláže, pohlednice, kalendáře. 

11. lekce: Upravujeme video na počítači (2 hodiny) 

Zvládnete z pořízeného videa vystřihnout nežádoucí části, opatřit jej titulky a hlasovým komentářem, uložit jej 

v dostatečné kvalitě pro sdílení na Internetu, prohlížení na počítači, chytrém mobilním telefonu nebo tabletu či 

na televizoru. 

12. lekce: Ovládáme i pokročilejší funkce textového procesoru (2 hodiny) 

Prohloubíte a rozšíříte své dovednosti v tvorbě a úpravě textových dokumentů. Svůj dokument uložíte ve formátu 

PDF pro čtení na jakémkoli zařízení a tisk na libovolné tiskárně. 

Cena kurzu: 1200 Kč. Pro účastníky základního kurzu je sleva 400 Kč. 

Jsou požadovány předchozí znalosti v rozsahu úvodního kurzu. Lze je získat na 

kurzu, případně samostudiem materiálů na blogu sitaka.blogspot.cz. 

Délka kurzu: 6 týdnů po dvou hodinách. 

Termíny kurzů v úterý od 16 do 18 h: 

7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2., 7. 3. a 21. 3. 2017 

Přihlášky jsou k dispozici na sekretariátu ZŠ Tyršova 611 nebo 

na webových stránkách školy. Více informací poskytneme 

na tel. 547 425 421, 775 576 775 nebo e-mailu info@zszidlochovice.cz. 

Těšíme se na Vás! 


