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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.

Na cestu do Spojených arabských
emirátů už nepotřebujeme vízum
Za cestu do Emirátů teď cestovatelé ušetří kolem 1 700 Kč za osobu,
které by jinak dali za cestovní výzum.
Změna začne platiti 22. března
2014 a bude týkat občanů Česka,
Slovenska, Polska, Slovinska, Litvy, Maďarska, Lotyšska, Estonska, Malty, Kypru, Chorvatska,
Rumunska a Bulharska. Emiráty
si tak slibují, že nalákají více turistů. Jedině v Dubaji si cestovatelé trochu připlatí. Tam se totiž

bude vybírat pobytová taxa kolem
100 korun za noc a pokoj. I tak ale
cestovatelé ušetří.
Na narůstající oblibu této destinace už reagovala cestovní kancelář
FISCHER, která reagovala na poptávku rodin s dětmi a otevřela tak
v emirátu Ras Al Khaimah první
dětský animační program.
Do hlavního města Dubaje se jezdí celoročně především za teplem,
mořem i za výhodnými nákupy.

The SCHOOL DANCE 2014
The SCHOOL DANCE je velká taneční soutěž pro mateřské,
základní a střední školy, kterou
přináší Nezisková organizace
EDULAB a taneční akademie
Petra Modrovského a Jána Ďurovčíka DANSOVIA.
Do třetího ročníku taneční
soutěže The SCHOOL DANCE se mohou zapojit všechny
mateřské, základní a střední
školy z celé České republiky,
Slovenska a Polska. Novinkou
ročníku 2014 je právě zapojení škol z ČR a Polska, čímž
došlo k vytvoření mezinárodní
soutěže. Stačí se zaregistrovat,

nahrát taneční video, hlasovat a možná právě vaše škola
se dostane do velkého finále
ve Slovenském národním divadle v Bratislavě.
Zaregistrovat
se
můžete
na těchto stránkách: www.schooldance.sk/registracia.html
Jako hlavní cena je připraven
zájedz do francouzského Disneylandu, další ceny jsou tablety, smartphony, taneční dny
a další....
Více informací o soutěži, soutěžních kategoriích, možnostech hlasování a dalších najdete
na www.schooldance.sk.

Poslední týden
pro podání
přihlášky na
SŠ
Nezapomeňte, že do 15.
března 2014 musí být podané přihlášky pro první
kolo přijímacího řízení na
Vámi zvolené dvě stření školy! Studenti hlásící
se na jiné formy vzdělávání (dálkové, večerní...) mají
čas nejpozději do 20. března
2014!
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Nový web
prostredoskolaky.cz!
Na této stránce naleznete databázi čítající kolem
200 mimoškolních aktivit (soutěží, workshopů,
debatních kroužků, eventů a pod.), do kterých se
můžete během svého studia zapojovat. Vybírat lze
z nejrůznějších oborů od neurovědy až po investování. Velice přínosné jsou taktéž dobrovolnické akce
a zahraniční studijní programy.
Tento web založila skupina středoškoláků, kteří měli
společný zájem - na střední škole se zajímali o mimoškolní aktivity, soutěže, dobrovolnickou činnost
i zahraniční studijní programy. Chtěli se v tomto
směru dále rozvíjet, ale na internetu se jim obtížně
hledali příležitosti a nabídky. A proto založili tenhle
web.
S jejich pomocí projdete od začátečnických aktivit
do těch pokočilých nebo i těch zahraničních.
A protože s tím už mají i zkušenosti, mohou vám
pomoci s podporou při ucházení se o studium na
zahraniční vysoké školy.
Podívej se na prostredoskolaky.cz!

Cestovatelský festival Kolem světa

Přednášky o zemích snad všech kontinentů, fotografie nepředstavitelných míst i cestovatelská
setkání. Tohle a ještě i víc na vás čeká na svátku všech cestovatelů - festivalu Kolem světa. Ten
se bude konat v Praze 15. a 16. 3. 2014 v kulturním
domě a multikině Ládví, v Olomouci 28. a 29. 3. 2014
ve Vlastivědném muzeu, v Plzni 11. a 12. 4. 2014
v Měšťanské besedě a v Brně 7. - 9. 11. 2014 v kongresovém centru BVV.
Program přednášek bude bohatý. Nebudou chybět krásy Himaláje, nedostupných míst Barmy,Jižní Ameriky,
ani opomíjeného Zimbabwe. V rámci festivalu bude
promítnut také nejnovější film Dana Přibáně Trabantem až na konec světa.
Mezi projekcemi vystoupí tanečníci a hudebníci
z Asie, Indie i Orientu. Návštěvníci festivalu
se také mohou zúčastnit slosovatelné ankety o hodnotné ceny.
Více informací o festivalu, programu nebo prodeji
vstupenek najdete na kolemsveta.cz
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Problémy s výslovností cizího jazyka? Zkuste tyhle typy!
Ne každý má na jazyky talent. Někteří s tím prostě
bojujeme. Pokud se chcete zlepšit ve správném vyslovování slov cizího jazyka, zkuste tyhle typy. Není
to zas tak těžké.
Teorie - Pokud se z jakýchkolikv důvodů nemůžete vydat do ciziny, abyste si jazyk poslechli naživo,
tak si vezměte k ruce alespoň učebnici. Úplně nejlepší
je ta, co obsahuje CD. Pusťte si úvodní kapitoly. Sice
je to děsná nuda, ale právě ty se správné výslovnosti
věnují. Naučíte se tak, jak se jednotlivé hlásky a jejich kombinace mají správně vyslovit.
Konzultant - Nejlepším konzultanten je samozřejmě
rodilý mluvčí. Ten má jazyk tzv. „v uchu“ a upozroní
vás na chyby ve výslovnosti (případně i některé další). Když není rodilý mluvčí, stejně dobře tak postačí
člověk, co v dané zemi nějakou dobu žil nebo se títmto jazykem alespoň dlouhodobě zabývá.
Nahrávky - Sice to jsou hotová muka poslouchat svůj
hlas z nahrávky, ale může vám to pomoct. Zkuste
si nahrát, jak čtete cizojazyčný text a pak si to přehrajte. Třeba zjistíte, že špatně vyslovujete konkrétní
hlásku nebo použváte špatně přízvuk. Označte si chy-

by v textu a zkuste se na ně soustředit.
Jazykolamy - Kdo je už trošku zběhleší v jazyce,
tak může vyzkoušet jazykolamy. Schválně, jak vám
některé půjdou?
Trénink - Už jste si všimli, jaké jevy vám dělají potíže? Tak si slovíčka třeba vypište do seznamu nebo
na barevné papírky a nalepte si je po bytě (nebo alespoň po pokoji) a procvičujte, kdykoliv bude příležitost. Za chvíli si na správnou výslovnost zvyknete
a chybu už neuděláte.
Poslouchejte - Vůbec nejlepším řešením je poslouchat
jazyk od rodilých mluvčích. Pokud žádné takové kamarády ani známé nemáte, tak využijte filmy, seriály
nebo zahraniční videoblogy. Nebo se třeba ve vašem
okolí konají nějaké kulturní akce zaměřené na cizí jazyk a kulturu.
Jestli jste na vysoké škole, tak si zkuste zjistit, jestli
náhodou nemá Buddy program. Ten spojuje zahraniční
a místní studenty a pomáhá jim tak se snáze přizpůsobit novému prostředí. A vy ještě poznáte novou kulturu
a třeba si uděláte super kamaráda.
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Jak zvládnout maturitní slohovou práci?
Maturitou z českého jazyka musí
projít každý, ať už má cit pro jazyk nebo ne. Není to ovšem nic,
co by se nedalo zvládnout. Co
pro to tedy udělat?
Nejprve dostanete zadání. Bude
jich celkem deset. Neděste
se, hlavně v klidu, máte celých 25 minut na to si vybrat,
které téma je vám bližší a dokážete ho nejlépe napsat. Už
teď můžete začít přemýšlet
nad slohovými útvary, které vám
sedí nebo se vám nejelépe píší.
Taky si zkuste uvědomit, jestli
na dané téma jste schopni napsat dostatečně dlouhý text
a jestli ano, tak v jakém pořadí
budete zapisovt jednotlivé myšlenky a nápady, prostě si zkuste
udělat představu o osnově.
Ještě než se pustíte do psaní,
ujasněte si, že vaše osnova splňuje zadání práce. A nespleťte si
slohové útvary, to je také chyba!

Jestli si vyberete zadání dříve než upline oněch kritických
25 minut, tak můžete přistoupit
k daší fázi - devadesátiminutovému psaní samotné práce.
Za tuto dobu byste měli napsat
minimálně 250 slov. To určitě zvládnete, a když trošinku
zvětšíte písmo, tak budete mít
i 25 řádků. Maximální limit počtu slov není stanoven (ale raději
nic nepřehánět).
U některých zadání je možné,
že budou obsahovat tzv. „výchozí text“. Ten by Vám měl
pomoci správně pochopit zadání nebo vás jaksi „nakopnout“
nebo motivovat. Můžete jej
do práce začlenit, ale jestli jej
doslova opíšete, nebude se vám
započítávat do celkového počtu
slov!
Také si nezapomeňte uvědomit,
jaké jazykové prostředky jsou
pro jaký slohový útvar vhod-

DDM Praha a
Jarní výstava –
„Hadi, hadi, hadi“
V týdnu od 24. do 30. března proběhne na Stanici přírodovědců v Drtinově
ulici 1a na Smíchově výstava hadů, která
bude otevřena denně od 9 – 18 hodin.
Na výstavě se návštěvníci seznámí
se životem této zajímavé a tajemnem zahalené skupiny plazů. Budou zde prezentovány běžně chované i vzácnější druhy
exotických hadů.
Zvířata budou vystavena v biotopových
nádržích s popisem daného druhu, typu
biotopu a areálu výskytu.
Součástí vystavované kolekce bude
mimo jiné i nejvzácnější evropský had
„užovka levhartí“. Výstava bude doplněna fotografiemi s hadí tematikou (páření,
líhnutí, mláďata), poradenskou službou
a prodejem exotických plazů a rostlin.

né. Lyrizované podání stížnosti
nebo žádosti by působilo nemístně.
A pokud si nejste jisti pravopisem
některého slova, raději jej nahradtě
synonymem, u kterého si jste jistí,
jak se píše.
Ještě,
než
začnete
přepisovat svoji práci na čisto, přečtěte
si svůj text ještě jednou, ale zkuste
se na něj podívat „cizíma očima“.
Kdybyste byl/a hodnotitel, jak
na vás práce působí? Chápete, co tím
chtěl „básník říci“ a rozumíte vyjádřeným myšlenkám? Zamyslete se pak
nad skladbou textu. Neprospělo by
srozumitelnosti rozdělení do odstavců nebo myšlenku jinak formulovat?
Hodnotitel vám do hlavy nevidí, tak
pište co nejsrozumitelněji.
A malá rada na závěr: Důkladně
čtěte zadání, řiďte se jím a přemýšlejte. Hodnocení zas tak přísné není
a pravděpodobnost, že se propíšete
je dost vysoká. Hlavně čtěte a nezmatkujte!

MOBILNÍ APLIKCE
NICM KE STAŽENÍ
ZDARMA NA
http://bit.ly/148SasR
Pro školy a školní družiny jsou pořádány k výstavě komentované prohlídky.
Vstupné:
děti do 1 m a ZTP vstup zdarma
děti, studenti, senioři 40 Kč
dospělí 60 Kč
Vstupenka zahrnuje návštěvu stálé expozice skleníku a tropického terária.
Rezervace: doktorova@ddmpraha.cz
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