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ÚVODEM

Už jste si někdy říkaly, milé čtenářky, že investice do notebooku není zase tak marná
záležitost? Nebo vám notebook leží zaprášený už delší dobu pod postelí? V dnešní
době plné nových technologií nemůžeme sedět někde v koutě s tužkou v ruce a notýskem. Asi si teď říkáte: to se jí to povídá, když už vše umí a všemu rozumí. S touto
knihou to ale zaručeně půjde i vám.
Knížka je psaná nenásilnou formou, ale s logickými postupy, které vás provedou
od základů až po dokonalé ovládání a hlavně využití notebooku pro zábavu i práci.

Co v knize najdete
V první kapitole Můj nový notebook se naučíme pracovat s notebookem. Společně
ho vybalíme a vyzkoušíme si základní ovládání. Prozkoumáme všechny potřebné
doplňky a zjistíme, k čemu slouží baterie a zdroj.
V další kapitole s názvem První spuštění notebooku se již pustíme do jeho ovládání.
Společně počítač zprovozníme a rychle zvládneme notebook ovládat pomocí touchpadu a klávesnice. Notebook se také naučíme uspávat, vypínat a dokonce jej uložit
do stavu hibernace. Společně si také nastavíme akci, která se provede po zavření víka
notebooku.
Kapitola Rychlokurz ovládání Windows, jak už název napovídá, se zaměří na rychlé
zvládnutí ovládání operačního systému Windows. Zjistíme, jak se ve Windows pohybovat a kde najít a jak spouštět programy. Dozvíme se také rozdíl mezi okny a dialogy
a do hlavního panelu umístíme potřebné ikony.
Krásu má každá žena ráda, a tak si z obyčejného notebooku vytvoříme perfektní
místo pro odpočinek i práci – to vše v kapitole Zkrášlujeme Windows a šetříme energii. Vytvoříme svůj vlastní motiv obsahující zvuky, spořič obrazovky, pozadí plochy
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a barvu samotných oken. Vyladíme si ovládání touchpadu nebo pomůžeme bezdrátové myšce ve výkonu. Na plochu si přidáme užitečné miniaplikace, které nám
zjednoduší život. A v závěru si povíme, jak šetřit zbývající energii baterie, když jsme
s notebookem v terénu.
Notebook není jenom práce, ale i zábava. To poznáme v páté kapitole Zábava s notebookem. Naučíme se z fotoaparátu do notebooku stáhnout fotograﬁe a upravit je.
A to vše krok za krokem. Pustíme si hudbu i ﬁlmy. Spojíme přenosný MP3 přehrávač
s notebookem a vybereme si hudbu na cesty, kterou vypálíme na CD. V závěru se pak
společně pobavíme hraním her nebo tím zabavíme děti.
V šesté kapitole Brouzdáme světem Internetu se ponoříme do fascinujícího světa Internetu. Povíme si, jak se připojit k Internetu, a zvládneme rychlokurz procházení stránek v prohlížeči. Naučíme se hledat informace a obrázky ve vyhledávačích. Založíme
si svou vlastní schránku elektronické pošty, ve které se naučíme plánovat čas pomocí
kalendáře. Na webu YouTube se naučíme pouštět si videoklipy, seriály či ﬁlmy. A na Internetu také vytvoříme svou vlastní fotogalerii, v níž budeme vytvářet fotoalba a nahrávat do nich své fotograﬁe. Naše fotoalba pak snadno zpřístupníme kamarádkám
nebo rodině. V závěru kapitoly si pak společně vytvoříme vlastní proﬁl na sociální síti
Facebook, kde se setkáme s dávno ztracenými přáteli.
Jak notebook obléknout do slušivého kabátku nebo jak si s ním „užít v posteli“ se
naučíme v poslední kapitole Notebook v našem stylu. Společně si vybereme obal
na notebook, brašnu či batoh. Na Internetu zakoupíme speciální nálepku na víko
notebooku, čímž jej opravdu oblékneme podle svých představ. A společně se podíváme na zoubek speciálním podložkám a zapojení a používání bezdrátové myšky.
A pokud budeme mít s notebookem problém, najdeme odpovědi v příloze knihy.

Zpětná vazba od čtenářů
Nakladatelství a vydavatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu připravilo,
stojí o zpětnou vazbu a bude na vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit
na následující adresy:
redakce PC literatury
Computer Press
Spielberk Oﬃce Centre
Holandská 3
639 00 Brno
nebo
sefredaktor.pc@cpress.cz

