
VŠCHT Praha ve spolupráci s Národním 
centrem pro mladé chemiky přírodověd-
nou soutěž ChemQuest.
Pro žáky mimopražských základních  
a středních škol se bude jednat o 2. roč-
ník, premiéru budou mít žáci pražských 
středních škol.
Úkolem žáků a studentů je ve dvou až 
tříčlenných týmech navrhnout a zrealizo-
vat atraktivní experiment na dané téma. 
Přihlášky budou přijímány jen do konce 
února!
Harmonogram, podmínky soutěže a dal-
ší informace najdete na www.vscht.cz/
homepage/tisk/ChemQuest
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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.

Vysoké školy v USA nabízejí 
možnost on-line vzdělávání. 
Seznam těchto škol naleznete 
pod tímto článkem..
Níže uvedený odkaz obsa-
huje databázi a adresář vy-
sokých škol ve Spojených 
státech amerických, které 
poskytují své vzdělání on-li-
ne. Informace v databázi lze 
třídit podle různých katego-
rií (místo vysoké školy, stu-

peň vzdělání nebo jednotlivé 
obory). U každé vysoké ško-
ly jsou k dispozici kontaktní 
údaje (webová stránka, adre-
sa) a dále informace týkající 
se např. školného a poplatků, 
typu poskytovaného vzdělání 
nebo počtu studentů. 

Odkaz:
http://www.accreditedonline-
colleges.org/

Vysoké školy ve Spojených státech 
amerických poskytují vzdělání on-line nicm.cz

NFOlisty
Do 31. ledna lze na MŠMT 
zasílat nominace kandidátů  
na Medaili Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy. 
Medaile i letos udělí ministr 
školství, mládeže tělovýchovy 
u příležitosti Dne učitelů.  
Každý, kdo chce přispět k oce-
nění dobré práce ve školství, 
může zaslat na adresu MŠMT 
nominaci pro osobnost, která 
dlouhodobě obohacuje český 
vzdělávací systém v pedago-
gické, výchovné, vědecké či 
umělecké oblasti. Medaili lze 
udělit významné osobnosti také 

in memoriam.
Návrh může podat kdokoliv - 
ředitel školy, učitel, žák, rodič, 
obec, kraj. Nominace musí ob-
sahovat jméno, příjmení a titu-
ly kandidáta, datum narození, 
adresu bydliště a pracoviště,  
v případě instituce přesný ná-
zev a adresu, v obou případech 
pak zdůvodnění navrhovaného 
ocenění.
Nominace pro letošní ročník lze 
posílat na adresu: Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýcho-
vy, Mgr. Dagmar Němečková, 
Karmelitská 7, 118 12, Praha 1.

Nominujte osobnost na Medaili MŠMT VŠCHT vyhlašuje soutěž 
ChemQuest
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MOBILNÍ APLIKCE 
NICM KE STAŽENÍ 
ZDARMA NA

http://bit.ly/148SasR

Několik tipů jak 
si rozšířit slovní 
zásobu
Zadání slohové práce, kde je uve-
den údaj, jaký minimální počet slov 
musí obsahovat vaše slohovka. Kdo 
by se s tím měl počítat, že? Ještě, 
že to umí Word.  Pokud je pro vás 
obtížné splnit zadání, čtěte dál.
Jak si slovní zásobu zvýšit? Nejsná-
ze se zvyšuje pasivní slovní zásoba. 
Ale pokud některé slovo uslyšíte 
nebo přečtete vícekrát, je pravděpo-
dobné, že jej začnete používat sami 
a zařadí se i do aktivní části vaší 
slovní zásoby.
Čti, co to jde! Ano, vážně. Čím více 
knih přečtete, tím lépe. Zkuste třeba 
Čapkovo RUR nebo Válku s mloky. 
Ale nemusí to být nutně jen klasi-
ka a knížky. I když čtení statusů na 
Facebooku nebude úplně ono. Ča-
sopisy také nejsou k zahození, ale 
obrázková literatura a komiksy vám 
moc nepomůžou.
Tak jako v Shawově Pygmalionu 
dochází k ovlivňování vaší mluvy 
okolím. Záleží tak na tom, kde se 
pohybujete, s kým komunikujete  
a s kým trávíte svůj volný čas.
Záleží i na vzdělání, takže studuj 
dokud můžeš! Do extrémů zacházet 
však nebudeme. Ale je pravda, že 
čím vyšší má jedinec vzdělání, tím 
vyšším počtem slov obvykle dispo-
nuje. A pokud potřebujete slovní zá-
sobu ke vzdělání, tak čtěte dál.
Pokud ani tyto vyzkoušené recep-
ty nepomáhají, poradím vám ještě 
jeden. Mějte u sebe pokud možno 
vždy slovník synonym. Budete-li 
psát i pouhou textovku, vyberte si 
pár vět, nejlépe samozřejmě všech-
ny, a zkuste je napsat  tak, abyste 
použili co nejméně slov z původní 
větné skladby a přitom nezměnili 
význam. Pokud nebudete vědět, vy-
užijte slovník. Když to vydržíte po-
ctivě měsíc či více, možná doženete 
i Čapka.

Jazykové kurzy v Anglii
Přemýšlíte o zdokonalení ja-
zyka? Dospěli jste k závěru, že 
nejefektivnější formou je pobyt  
za hranicemi všedních dní? 
Toužíte po lektorovi, který ví,  
co dělá a má certifikaci pro výuku 
jazyka? Podívejte se na možnost 
studia v Anglii! Výhoda letních 
a intenzivních jazykových kur-
zů spočívá v jejich dlouhodobé 
časové nenáročnosti. Není nut-
né docházet pravidelně do školy  
a po večerech si opakovat slovíč-
ka. Na letním jazykovém kurzu 
si odpočinete od každodenního 
stresu a můžete se plně věnovat 
studiu i zábavě.
Základem nabídky zahraničních 
jazykových škol jsou krátko-
dobé všeobecné kurzy. Za dva 
týdny si tak lze pořádně promrs-
kat angličtinu. Ti pokročilejší 
(či náročnější) si mohou vybrat  
i z kurzů, které připravují  
na složení mezinárodní jazykové 
zkoušky (předem si ověřte, lze-li 
zkoušku složit těsně po ukončení 
kurzu). Specializovaný jazyko-
vý kurz je v podstatě další kurz 
k obecnému jazyku, zaměřený  
na rozvoj odborné slovní zásoby  
a komunikace. Patří sem obchod-
ní angličtina, právnická angličtina 
a další. Existují i kurzy zaměřené 

na integraci nějakého koníčku 
nebo činnosti do výuky. Může-
te se tak v angličtině učit hrát  
na kytaru či třeba uvařit Shep-
herd´s pie.

Před výběrem kurzu si odpo-
vězte na tyto otázky:

* Jaký jazyk chcete nebo potřebu-
jete studovat?
* V kterém městě chcete studo-
vat? Proč?
* Kolik času chcete nebo si může-
te dovolit v Británii strávit?
* Jak má vypadat kurz, který 
chcete studovat?
* Chcete se připravit na nějakou 
mezinárodní zkoušku? (viz www.
jazykovezkousky.cz )
* Kde chcete být ubytováni

Jazykový kurz ovšem není je-
nom studium, ale také volný čas. 
Londýn, Oxford, Cambridge, Li-
verpool, Portsmouth, Brighton, 
Manchester, Bristol či Edinburgh.
Vyjmenovaná města mají samo-
zřejmě společné dvě věci – všech-
ny leží v Británii a jsou oblíbe-
nými cíli pro jazykové studium  
v zahraničí.
Anglie je opravdu zemí, která má 
co nabídnout!



Peníze hýbou světem - přijďte 
diskutovat s odborníky 
do Národního muzea

nicm.cz
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Svět zblízka - beseda o Íránu

Výstava Národního muzea Pení-
ze nepředstavuje pouze historický 
vývoj platidel a hospodářských 
vztahů. Co způsobilo současnou 
ekonomickou krizi? Jak fungu-
je trh s uměním? Lze za peníze 
koupit opravdu vše? To všechno 
a mnohem více se dozvíte na ve-
řejných panelových diskuzích nad 
aktuálními problémy současné 
společnosti.
• Ekonomická krize / 16. 1. 
2014, 18.00
Co způsobilo současnou ekono-
mickou krizi a jak z ní ven? Jak 
ovlivňuje krize život firem a insti-
tucí?
• Moderní formy finanční 
kriminality / 20. 2. 2014, 18.00
Jaké jsou formy finanční krimi-
nality v současnosti a jaký je vý-
voj trendů v této oblasti od doby  
po roce 1989? Na co by si měla 
dát veřejnost ve finanční oblasti 

pozor?
• Peníze a umění / 20. 3. 
2014, 18.00
Jak funguje trh s uměním? Rozho-
duje o úspěchu umělce kvalita díla 
nebo spíše promyšlený marketing?
• Sázkové hry / 17. 4. 2014, 
18.00
Sázkové hry lze označit za tradiční 
způsob zábavy. Od nepaměti jsou 
součástí lidské kultury. Tradičně 
jsou však spojovány také s řadou 
negativních společenských jevů – 
s finanční kriminalitou či závislos-
tí. Jaká by měla být role sázkových 
her v současné společnosti?
• Člověk prodejný, člověk 
na prodej / 15. 5. 2014, 18.00
Kam až může dospět prodejnost 
člověka? Lze za peníze prodat/
koupit opravdu vše?
Podrobnosti najdete na  
www.nm.cz

Beseda z cyklu Svět zblízka, se 
bude konat v pondělí 27. ledna od 
19:00 v kavárně Potrvá v Praze-
Dejvicích. Jejím tématem bude 
tentokrát ÍRÁN.
Co vše se skrývá za nálepkou 
arabské země, vám představí Vla-
dimír Váchal, který Írán navštívil 
čtyřikrát a na teheránském institu-

tu Dekhoda získal certifikát z per-
ského jazyka. Diskuze je v průbě-
hu i závěrem přednášky více než 
vítána! Možná dojde i na nějakou 
tu ukázku perštiny. Těšit se na vás 
bude Tým projektu Svět zblízka!
Hlavním partnerem celého projek-
tu je nezisková nevládní organiza-
ce AFS Mezikulturní programy.

Plzeňská společnost Grafia, 
s.r.o. organizuje 23. ledna 2014 
od 10.00 do 18.00 hod veletrh 
práce a vzdělávání s názvem 
Klíč k příležitostem. Akce se 
uskuteční v kulturním domě 
Peklo v Plzni. 
Veletrh je určen lidem, kteří 
hledají kvalifikovanou práci  
i brigádu, studentům posled-
ních ročníků středních škol a je-
jich učitelům, vysokoškolákům  
i lidem, kteří jsou registrovaní  
na úřadu práce. Vstup na vele-
trh je zdarma. V rámci dopro-
vodného programu je možné 
se zúčastnit různých předná-
šek, například na téma přípravy  
na pracovní pohovor, flexibilní 
formy práce jako řešení rodinné 
situace, jak získat zaměstnání  
v zahraničí či jak najít práci  
pro občany starší 50 let.
Letos budou mezi vystavovateli 
významné firmy, jako například 
Sony DADC, Faurecia, Nepron, 
Dioss, Rodenstock, Seele, Elka-
met, Lear Corporation a AF-En-
gineering. Mezi vystavovateli 
budou také vzdělávací instituce, 
které realizují vzdělávání po-
třebné pro získání práce, rozvoj 
pracovní kariéry či osobnosti  
a personální agentury. 

Veletrh práce 
v Plzni

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.


