
Alternativou k bakalářským studijním 
programům je vyšší odborné vzdělání, 
které se zaměřuje více prakticky a více 
do hloubky. VOŠ je možné studovat  
v denní formě (3 - 3,5 roku) nebo dál-
kově, ve večerní, distanční nebo kombi-
nované formě. Absolvent získá titul DiS.
Na www.vyssiodborneskoly.com najde-
te aktualizovaný adresář vyšších odbor-
ných škol včetne popisu jejich zaměře-
ní, informací o podání přihlášek nebo 
o obsahu přijímacího řízení. Na podání 
přihlášek máte ve většině případů čas  
do konce května.
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Národní informační centrum pro mládež přináší aktuální zprávy  
z oblastí vzdělávání, práce a soutěží, a to jak v tuzemsku, tak  
i v zahraničí.

Je ti 15–17 let a máš chuť od-
jet studovat na rok na střed-
ní školu do Francie? Pokud 
máš motivaci odjet do ciziny, 
smysl pro odpovědnost a sa-
mostatnost, znalost francouz-
štiny minimálně na úrovni 
A2, dobrou znalost angličtiny 
a rodiče, kteří tě ve tvém roz-
hodnutí podpoří, pak je pro-
gram “Rok ve Francii” urče-
ný právě pro tebe.

Také je ale potřeba být žá-
kem 9. ročníku ZŠ případně 
1. nebo 2. ročníku na střed-
ní škole, chodit na školu  
v ČR, která je zařazena do 
sítě MŠMT a být občanem 
ČR nebo mít trvalý pobyt  
v České republice. 
Více informací najdete  
na stránce http://www.ifp.cz/
Vyberove-rizeni-pro-skolni-
rok,2657. 

Výběrové řízení na studium ve 
Francii pro školní rok 2014/2015 nicm.cz

NFOlisty
U příležitosti 70. výročí zalo-
žení Spojených národů pořádá 
United Nations Academic Im-
pact (UNA) ve spolupráci se 
společností ELS Educational 
Services, celosvětovou sloho-
vou soutěž zaměřenou na mno-
hojazyčnost. Účastníci soutěže 
mají za úkol napsat slohovou 
práci v jednom ze šesti úřed-
ních jazyků OSN, který ale není 
jejich rodný jazyk, ani hlavní 
jazyk, v němž studují. 
Výsledkem soutěže bude mezi-
národní konference na které se 
sejdou autoři vybraných esejí. 
Za každý jazyk bude vybráno 

10 účastníků a celkově se tedy 
sejde 60 výherců. Společnost 
ELS Educational Services od-
mění každého z výherců pěti-
denním zájezdem do New Yor-
ku ve dnech 25. – 29. června 
2014 a všem uhradí letenky, 
ubytování i stravu. Součástí zá-
jezdu je účast na konferenci na 
Adelphi University a na mlá-
dežnickém fóru v sídle Orga-
nizace spojených národů, kde 
budou 27. června výherci své 
práce prezentovat.
Více na http://www.els.edu/
en/ManyLanguagesOneWorld/
HowToEnter.

Soutěž Mnoho jazyků, jeden svět Na vyšších odborných 
školách máte možnost 
studovat přes 450 oborů
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MOBILNÍ APLIKCE 
NICM KE STAŽENÍ 
ZDARMA NA

http://bit.ly/148SasR

Zapojte se do 
projektu Vím 
proč a vyhrajte
Nenechte se trápit nudnými vzo-
rečky, je tu pro vás mnohem lepší 
způsob, jak fyziku prokouknout. 
Objevte ji prostřednictvím pokusů. 
Pokusy natočené jako krátká videa 
jsou tou nejjednodušší a zároveň 
nejzábavnější cestou, jak do tajů fy-
ziky proniknout. Z domácího počí-
tače, iPadu, či mobilu. Pokusy máte 
nadosah kdykoliv, kdekoliv, jakko-
liv.
Spoluvytvářejte vaší novou užiteč-
nou fyzikální učebnici. Posílejte 
svá videa dokazující nebo vysvět-
lující fyzikální zákonitosti! Pokud 
videa zašlete od 1. 10. 2013 do  
31. 1. 2014, můžete vyhrát atraktiv-
ní ceny.
Do soutěže se můžete přihlásit  
na webových stránkách projektu 
Vím proč www.vimproc.cz.

Zvládněte ústní zkoušení
Ústní zkoušení je pro většinu 
studentů noční můrou. Ale být 
nemusí. Pokud se na zkoušení 
efektivně připravíte, tak můžete  
i zazářit.

Neučte se mechanicky
U písemného testu vám pravdě-
podobně projde, když se látku 
naučíte jako básničku nazpaměť. 
Není problém napsat poučku, kte-
ré nerozumíte. U ústní zkoušky 
nestačí látku jen odříkat. Je třeba, 
abyxśte jí rozuměli. Zkoušející to 
toiž v drtivé většině případů po-
zná. Pokud tedy něčemu nerozu-
míte, poproste spolužáka, který  
s předmětem nemá problémy, aby 
vám to vysvětlil.

Nepoužívejte pojmy, kterým 
nerozumíte
Pokud si nejste jisti tím, co říká-
te, nebo tomu zcela nerozumíte, 
tak to radši ani neříkejte. Je to-
tiž velká pravděpodobnost, že se 
zkoušející tohoto výrazu chytne 
a bude po vás chtít jej vysvětlit. 
Odborným výrazem se sice mů-
žete blýsknout, ale jenom v pří-
padě, že jste si na 100% jisti jeho 
významem.

Učte se nahlas
Skripta máte pročtené už potřetí, 
zápisky taky připravené. V duchu 
si říkáte, že přece všechno víte  

a je vám všechno jasné. A najde-
nou u zkoušky nejste schopni po-
řádně ani zformulovat myšlenku. 
Máte to všechno v hlavě, dokonce 
i víte, na které stránce to bylo na-
psané. Ale jediné, co vám příjde 
na jazyk je: „Jak bych to řekl/a...“ 
Připravte se dopředu. Doma si 
látku probírejte nahlas a zkuste si 
i nahlas odpovídat na otázky, jako 
byste byli u zkoušky.

Pohodlí ano, ale...
Je důležité, abyste se u zkoušky 
cítili pohodlně, ale rozhodně bys-
te neměli vypadat, že jste odběhli 
z domu od televize.
Oblečení hraje důležitou roli. Bu-
dete působit seriózně a dodáte tak 
zkoušce i slavnostnější ráz (to se 
hodí zvlášť v případě, že zkouš-
ku uděláte). Zvolte proto obleče-
ní, které vám bude pohodlné, ale 
aby také splňovalo dress code (u 
některých zkoušek nebo vyučují-
cích je vyžadováno slušné obleče-
ní, jinde to zas až tak nevadí). Je 
zbytečné ztrácet čas přemýšlením 
nad tím, jak vás ty nové boty tlačí 
nebo že vás škrtí staré kalhoty.

Zkouškové klepe na dveře. Sta-
hujte materiály, připoravujte se 
(třeba i s kamarády). Ale hlavně 
se nenervujte! Pokud u zkoušky 
napoporvé neuspějete, nic si z 
toho nedělejte, máte další pokus!

Společnost Microsoft odstartovala 
třetí ročník své největší soutěže pro 
české a slovenské žáky a studenty – 
Office Arena.
Studenti mají možnost otestovat si 
své dovednosti při práci s aplikace-
mi Office, naučit se lépe pracovat se 
softwarem a získat zpětnou vazbu 
pro další zlepšení. Dává tak studen-
tům konkurenční výhodu pro další 
studium i budoucí zaměstnání. 
Soutěžit můžou žáci druhých stup-
ňů základních škol a studenti střed-
ních škol z celé České a Slovenské, 
přihlášky je nutné podat do 31. led-
na 2014.
Účastníci budou dokazovat nejen 
svou technickou zdatnost práce  
s aplikacemi Microsoft Office, ale  
i prezentační a komunikační doved-
nosti prostřednictvím obhajoby své 
soutěžní práce. 
Více na www.office-arena.cz.

Hledáme mladé IT talenty



Tipy na adventní aktivity

nicm.cz
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Tip na dárek: jazykový pobyt

Vánoce jsou už blízko. Pokud 
chcete nasát trochu té vánoční at-
mosféry, tak vyražte do pražských 
ulic. Na většině velkých praž-
ských náměstích najdete vánoční 
trhy, kde můžete sehnat ještě něja-
ké dárečky pod stromeček, zahřát 
se horkým čajem, svařákem nebo 
medovinou a nebo zakousnout do 
horkých kaštanů, trdelníku nebo 
lázeňských oplatek.
Také se tam můžete inspirovat vá-
noční výzdobou nebo ozdobami 
na stromek. Nejznámější trhy sa-
mozřejmě najdete jako každý rok 
na Staroměstském náměstí, Vác-
lavském náměstí, náměstí Míru, 
náměstí Republiky. Většina trhů 
skončí s koncem roku, ale na Sta-
roměstské náměstí se můžete jít 
pokochat až do Tří králů.

Pokud vás trhy nebaví, tak můžete 
vyrazit do pražské Zoologické za-
hrady. Můžete tam ještě na posled-
ní chvíli vyrobit originální dárky  
a ozdoby nebo se podívat se na 
živý Betlém. 22.12. pak můžete 
s gorilím mládětem Nuru oslavit 

jeho narozeniny a pokud byste 
chtěli na Štědrý den změnu, tak se 
můžete přijít podívat, jak probíhá 
v Zoo vánoční nadílka. Po váno-
cích se přijďte podívat na ukázky 
staročeských tradic – jak se pra-
cuje na kolovrátku nebo ochutnat 
dobroty jako pečené kaštany, jabl-
ka brambory…. A před Silvestrem 
jsou pro vás připravena komento-
vaná krmení.

A jestli byste se chtěli trochu hý-
bat, tak můžete využít některá 
z pražských kluzišť, na která je 
vstup zdarma každý den od 10 do 
22 hodin. Za poplatek si samozřej-
mě můžete půjčit brusle. A výtěžek 
z těchto poplatků bude věnován na 
charitativní účely. Dočasná klu-
ziště najdete na Ovocném trhu, na 
Františku, na Holešovickém výsta-
višti, ve Hvězdě na Praze 6. Nebo 
využijte některé z pražských klu-
zišť jako třeba na Nikolajce nebo 
na Štvanici. A jako každý rok, tak 
i letos budete moci v týdnu po Vá-
nocích využít akce Týden sportu 
zdarma pod záštitou hl.m. Prahy.

Společnost STUDENT AGENCY 
připravila vánoční akci na nákup 
jazykového pobytu v zahraničí. 
Pobyt můžete darovat v podobě 
dárkového poukazu a k tomu při 
rezervaci pobytu do 31. 12. 2013 
získáte sportovní batoh ELAN 
zdarma!
Objednejte si jazykový pobyt pro 

sebe nebo své blízké právě teď  
a získejte: široký výběr destinací  
a kurzů, kvalitní a komplexní ser-
vis, dárek k jazykovému pobytu v 
podobě batohu ELAN a cestovní-
ho průvodce destinace, kam bude-
te cestovat.
Více informací můžete najít na 
stránkách STUDENT AGENCY. 

Už se ví, jaký bude rozpočet  
a program novoročního praž-
ského ohňostroje. Bude stát 
zhruba milion korun a bude tr-
vat přesně 900 sekund. Odpále-
ní ohňostroje proběhne 1. ledna 
2014 v 18:00 z Letenské pláně. 
Po dlouhých diskuzích v loň-
ském roce si lidé odhlasovali, 
aby se novoroční show konala 
ve večerních hodinách, které 
více vyhovují rodinám s dětmi 
a starším lidem, kteří by chtěli 
ohňostroj vidět. Přitom ve větši-
ně metropolí je obvyklý půlnoč-
ní termín. V průběhu show se 
objeví motivy na téma květin, 
grošů a tolarů nebo Golema.

Pražský 
novoroční 
ohňostroj

U nás vánoce znamenají ozdobený 
stromek, dárečky, kapra s brambo-
rovým salátek a setkávání v kruhu 
rodinném.
Jak ale tráví vánoční čas například 
v Itálii nebo Francii? Kdo jim na-
děluje dárky, co servírují na štěd-
rovečerní tabuli?
Nahlédněte s kvízem od Eurosko-
pu pod pokličku vánočních oslav 
v různých zemích Evropy. Soutěž 
probíhá až do 24.12.2013. Kvíz na-
jdete na tomto odkazu https://www.
euroskop.cz/8548/sekce/kviz/. 

Vánoční kvíz o ceny

Výstava v NICM
Na výstavě najdete grafické práce 
nigerijských školáků, které vznikly 
v rámci projektu počítačové gra-
motnosti, fotky ze života střední 
školy Garki Government Seconda-
ry School v nigerijském hlavním 
městě Abuja i z běžného života Ni-
gerijců.


