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Další internetový kurz v 
knihovně           

Darka Středová           
 

     V lednu v Městské knihovně v Trutnově proběhla základní výuka internetu pro 
důchodce. Této kategorii čtenářů se pravidelně věnujeme v březnu, měsíci internetu. Ale 
ani v lednu jsme o zájemce neměli nouzi.Výuku jsme rozdělili do 4 celků. Postupně se 
účastníci naučili používat počítač, otevřít internet a vyhledávat informace. Založili jsme e-
mailové schránky, psali dopisy a nakonec všechno zopakovali. Jako pomůcku jsme rozdali 
naše osvědčené jednoduché "taháky", které pomůžou doma víc než složité, podrobné 
manuály. Seniory jsme naučili práci s počítačovou myší, která nekouše a jezdí jako 
autíčko, nebo že když kliknou na "domeček", dostanou se vždy domů. Potěšily nás první 
dopisy. 
 
      Některé z nich uvádíme: 
 
      … velmi se nám to líbí, ale bude to asi dlouho trvat než se to naučím, potřebovali 
bychom vás doma... 
 
      …doufám, že jsem odeslala email... 
 
      …děkujeme, ale stejně to zase nebudeme doma umět... 
 
      …paní učitelky jste výborné, horší je to s námi, doufám, že to nezapomenu a příště 
naposledy, škoda chodila bych ráda dál... 
 
      …dnesseuciminternetu... 
 
      …trochu jsem pochopila základy, díky jsem ráda že jsem se mohla tohoto kurzu 
zúčastnit... 
 
      …moje radost to je také a napíšu z domova... 
 
      …přes usilovnou snahu vyučujícího, musím opakovat 1. třídu, již jsem zapomněl co 
bylo na začátku... 
 
      …myslím, že tento kurz je pro mne velmi užitečný. Jen bych potřeboval mít takové 
rádce jako jste Vy u počítače doma. S pozdravem... 
 
      …chtěla bych se naučit i volat nebo psát sms... 
 
      …děkujeme za pořádanou akci pro důchodce. Spokojenost. Velmi příjemný personál a 
trpělivý... 
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      …dnes nám nainstalovali internet... 
 
      …stále se mi nedaří odeslat email... 
 
      …když už umím mailovat, napíšu dopis ministru financí... 
 
      Naši lednovou internetovou výuku navštěvovalo pravidelně 16 účastníků, z toho 4 
manželské páry. Motivací bylo i to, že někteří dostali od svých dětí připojení k internetu 
nebo nový počítač k Vánocům. Způsob a forma seznámení s internetem, kterého se starší 
generace stále ještě obává, se nám velmi osvědčila a budeme v ní pokračovat i nadále. 
 
      Všem zúčastněným seniorům jsme nakonec srdečně blahopřáli. 
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