
Právě vyšlo nové číslo Ma-
turitního zpravodaje, které 
je určeno především pro 
závěrečné ročníky škol 
ukončující vzdělání matu-
ritní zkouškou. Obsahuje 
základní informace o ma-
turitní zkoušce ve školním 
roce 2013/2014.
Zpravodaj najdete na www.
novamaturita.cz.
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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.

Pro žáky a studenty základ-
ních a středních škol při-
pravilo Národní muzeum 
– Historické muzeum a kino 
Lucerna příležitost seznámit 
se s historickými okamžiky 
československých dějin 20. 
století v rámci projektu Do-
tkni se 20. století!
Studenti se s danou dobou 
mohou seznámit prostřednic-
tvím autentických dobových 
dokladů z muzejních sbírek 
nebo prostřednictvím filmové 
projekce. Ta je zaměřena na 

konkrétní dějinné události ve 
20. století v Československu. 
Filmová projekce je dopro-
vázena vzdělávacím pro-
gramem pro školní skupiny  
v Národním památníku na 
Vítkově, kde se studen-
ti mohou dále seznamovat  
s dějinnými událostmi, které 
ovlivnily československou  
i českou historii.
Podrobnější informace o pro-
gramu a rezervaci termínů 
naleznete na: www.dvaca-
testoleti.eu

Zažijte dějiny 20. století
nicm.cz

NFOlisty
Postupné zavádění digitální výu-
ky plánuje ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. V sou-
ladu s plánem Evropské komise  
na podporu digitálních dovedností 
na školách by se v budoucnu mělo 
učit s pomocí tabletů a touch-padů. 
Tyto změny ve způsobu vyučování 
by měla z velké části hradit  Evrop-
ská unie.

Podle Deníku veřejné správy chce 
takto ministerstvo vyjít vstříc mla-
dé generaci, která je zvyklá vyu-
žívat digitální nástroje i síťovou 

komunikaci.Dále se také počítá 
s využitím digitální techniky při 
vzdělávání handicapovaných nebo 
i k dálkovému vzdělávání. 

Z počátku půjde o zavádění table-
tů do vybraných tříd základních  
a středních škol. Děti by tak rov-
nou při výuce mohly plnit nejrůz-
nější úkoly, případně si i pouštět 
krátká tématická videa. S pomocí 
tabletu se plánuje vyučovat anglič-
tina (a to povinně), matematika, fi-
nanční gramotnost a přírodovědné 
a humanitní obory.

Knížku nahradí tablet - ministerstvo 
chce digitální výuku Maturita 

ve školním roce 
2013/2014



Millennium Youth Camp
Využijte možnost zúčastnit se Millennium Youth Camp 
2014 ve Finsku! Jedná se o zábavný vědecký kemp 
pro mladé lidi ve věku 16-19 let, kteří se aktivně zají-
mají o přírodní vědy, matematiku a nové technologie,  
a mají zájem o budoucí kariéru v těchto oborech. Bě-
hem celého kempu mají účastníci možnost se seznámit 
se dvěma finskými univerzitami, konkrétně University 
of Helsinki a Aalto university. Dále je čeká exkurze 
do některé z finských firem a také se mohou zúčastnit 
předávání Millennium Technology Prize pro rok 2014. 
Velmi dobrá znalost angličtiny je nutností pro účast. 

Přihlášky je možné podávat na stránkách MYC zde:
http://www.technologyacademy.fi/events/millennium-
youth-camp/ 

V současnosti jednáme se dvěmi absolventkami 
Millennium Youth Camp o možnosti prezentace jejich 
zážitků zkušeností, v případě konání přednášky vás 
budeme informovat zde na našich webových stránkách 
nebo na Facebooku www.facebook.com/NarodniIn-
formacniCentrumproMladez 
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Atelier Kaštan nabízí studentům, kteří se hlásí na SŠ s vý-
tvarným zaměřením kurz dějin umění.
Datum konání: od 21.10.2013 09:00 do 29.10.2013 21:00
Místo konání: Atelier Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6 - 
Břevnov
Další informace: http://www.atelierkastan.cz    
Kontakt: 731 462 237 
 
Pro všestrannou přípravu studentů  na přijímací řízení  
na výtvarné školy, věnujeme nedělní podvečery důležitým 
kapitolám z dějin umění. 
Jedná se o neděle 2x do měsíce od 17. nebo 18. do 21.h. 
Termíny a nutné rezervace zprostředkujeme na e-mailove 
adrese: 
atelier.kastan@centrum.cz  nebo telefonicky: 731 462 237 
 
Další lekce proběhne 10. listopadu. 
Cena za celý kurz je 500,- Kč

Dějiny umění pro studenty

Soutěž o 20 ročních předplatných 
MF DNES a 20 Filmpasů 
na 54. Zlín film festival
Vyhlašuje se fotografická soutěž na téma „Já filmo-
vou hvězdou“. Vyfoťte se jako jeden z Vašich hr-
dinů/hrdinek a pošlete fotku na e-mailovou adresu 
studenti@mafra.cz. Do předmětu mailu uveďte: Já 
filmovou hvězdou. Do mailu nezapomeňte uvést 
celé jméno, adresu, mail a mobil.  

Vaše fotky pak budou umístěny na facebookovou 
stránku STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY, kde 
můžete hlasovat o nejpovedenější fotografie. Fotky 
budou zveřejněny také na facebooku ZLÍN FILM 
FESTIVALU. Zde hlasování neprobíhá.

Od 7.10. do 15.11.2013 můžete zasílat fotky. Do 
30.11.2013 pak můžete hodnotit přímo na faceboo-
ku, příznakem „To se mi líbí“.

20 fotek s největším počtem „To se mi líbí“ vyhrává 
výše popsanou cenu. Ještě nemáte foťák v ruce? Tak 
to bude asi někdo rychlejší.

GAUDEAMUS 2013
Termín podzimního Evropského veletrhu 
pomaturitního a celoživotního vzdělává-
ní Gaudeamus 2013 je od 5. do 8.11.2013, 
každý den je veletrh otevřen pro veřejnost 
od 8 do 16 hodin. Místem konání veletrhu 
je brněnské výstaviště.
Veletrh Gaudeamus je nejvýznamnějším 
zdrojem informací o možnostech dalšího 
studia, nejen po maturitě. Návštěvu vele-
trhu lze doporučit každému studentovi III.  
a IV. ročníku střední školy a všem zájem-
cům o celoživotní vzdělávání. Na veletrhu 
bude zastoupeno 186 samostatných vysta-
vovatelů, 245 fakult a přes 3 500 studijních 
oborů, které lze studovat v České republice 
nebo na zahraničích školách.
Veletrh Gaudeamus bude v letošním roce 
výjimečný složením vystavovatelů, dopro-
vodnými programy, servisem pro diváky  
a výchovné poradce.



Nový portál o češtině 
www.nechybujte.cz
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Čtení predikuje úspěch 
lépe než vzdělání rodičů
Studie Institute od Education na Lon-
dýnské univerzitě, která se zabývá efek-
tem volnočasové četby dětí na kognitivní 
vývoj, došla k závěru, že děti, které čtou  
pro radost, zvládají lépe matematiku, mají 
větší slovní zásobu i vyjadřovací schop-
nosti, než jejich vrstevníci (děti mezi 10 
až 16 lety), kteří čtou jen zřídka.
Jedna z autorek studie, Alice Sullivan, 
upozorňuje na to, že volnočasové čtení 
mělo největší vliv na rozvoj slovní zásoby 
a hláskování (což je v angličtině důležitá 
znalost) a kupodivu i matematiku. Auto-
ři předpokládají, že čtení jim umožňuje 
lépe vstřebat učivo a porozumět a pocho-
pit nové informace. Navíc kombinovaný 
efekt pravidelné četby, návštěv knihoven 
četby denního tisku byl u šestnáctiletých 
čtyřikrát větší než u těch, na které měli 
pouze vliv vysokoškolsky vzdělaní rodiče.
Podrobnější informace najdete na: www.
scio.cz (Trendy ve vzdělávání).Cestovatelské večery pokračují 

i na podzim 2013
Od 17.10. do 5.12.2013 v USE-IT centru (Trojanova 3, Praha 2, 
blok od Palackého nám.) se uskuteční další promítání s cestova-
telskou tématikou. Centrum se otevírá v 18:30 a promítání začne 
v 19:00. Celý program je doprovázen diskuzí nebo komentářem. 
Příchozím bude nabídnuto občerstvení. Vstupné je dobrovolné. 
Další informace a úplný program najdete na: http://www.use-it.
cz/news .

Společnost LINGEA spustila 
mimořádný internetový por-
tál www.nechybujte.cz, který 
je zdarma určen široké veřej-
nosti. Jedná se o vůbec první 
portál tohoto druhu, jenž u nás 
vznikl. Obsahuje tři jedinečná 
a zcela aktuální lexikografická 
díla, která jsou výsledkem 15 
let intenzivní práce autorské-
ho týmu LINGEA. Součástí 
portálu je moderní výklado-
vý Slovník současné češtiny  
s nebývalým rozsahem 70 000 
hesel.
Po více než padesáti letech 
získává česká veřejnost koneč-
ně nový původní výkladový 
slovník. Dále zde najdete nej-
obsáhlejší Slovník českých sy-
nonym a antonym a velká Pra-
vidla českého pravopisu, která 
obsahují o 50 % více slov než 

dosud vydávaná Pravidla z r. 
1993. Užitečným pomocníkem 
je nástroj na doplnění diakri-
tiky, který za vás automaticky 
doplní do textu háčky a čárky.
Smyslem portálu je usnadnit 
uživatelům češtiny vyhledá-
vání správných podob slov, 
jejich tvarů a synonym a také 
přispět k rozvíjení jazykové 
kultury. Zpřístupněním našich 
slovníků bychom chtěli také 
vyvolat diskusi o českém jazy-
ku, na jehož současné podobě 
se všichni – jakožto mluvčí 
češtiny – podílíme, a umožnit 
rozvoj vzdělanosti a čtenářské 
gramotnosti žáků, studentů  
a cizinců či napomoci starší 
generaci snadněji se orientovat 
v moderní češtině.
Další informace naleznete  
na www.nechybujte.cz. 

MOBILNÍ APLIKCE 
NICM KE STAŽENÍ 
ZDARMA NA

http://bit.ly/148SasR

Již devátým rokem se koná projekt Dět-
ský čin roku.. Děti měly šest měsíců  
na zasílání příběhů, ve kterých ony nebo 
kamarádi prokázali své hrdinství. V kaž-
dé kategorii vybrali odborní porotci pět 
semifinálových příběhů. V tuto chvíli až 
do 31.10.2013 hlasuje dětská porota pro 
nejinspirativnější příběhy a 28.11.2013 
proběhne slavnostní vyhlášení vítězů. 
Pro další informace se podívejte na www. 
http://www.detskycinroku.cz/ .
Projekt Dětský čin roku byl připraven 
pro to, aby upozorňoval na dobré skut-
ky dětí a inspiroval tak další, nejen děti,  
pro konání a šíření dobra ve svém okolí.

Hlasování o hrdiny v projektu 
Dětský čin roku odstartovalo

Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy na svých webových 
stránkách zveřejnilo informace  
o přijímacím řízení na střední školy  
a konzervatoře pro rok 2013/2014.
Stručný přehled najdete na www.
msmt.cz.


