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Cesta Evropou
Den plný zábavy a soutěží čekal na návštěvníky štíteckého MEIS v neděli 15. srpna, při příležitosti
konání Štítecké poutě. Děti v MEIS malovaly obrázky a motivy ze zemí EU, skládaly puzzle a soutěžily
na různých soutěžních stanovištích. Dospělí testovali své znalosti o původu gastronomických specialit a
známých značkových firem z různých zemí EU. Náročnějším úkolem bylo přiřazování vlajek k jednotlivým
zemím EU nebo odpovídání na vylosované soutěžní otázky týkající se institucí Evropské unie. Na každém
stanovišti získali soutěžící body v podobě Eurošů, za které si pak v Eurošopu koupili své výhry a suvenýry
s logem EU.

Soutěž na internetových stránkách MEIS ŠTÍTY www.stity.cz
Již pátým rokem jsme opět v prázdninových měsících pořádali na internetových stránkách soutěž o
tričko. Tento rok si zasoutěžilo 581 soutěžících z celé České republiky a 24 z nich vyhrálo modré tričko se
žlutými hvězdami.

EU cestou necestou
Pro žáky Základní školy Štíty si v letošním roce MEIS připravilo soutěžní kvíz pod názvem EU cestou
necestou. Ve vestibulu ZŠ byla v období 1.10. 10.11. instalována nástěnka s tematikou EU a odkazy na
informační zdroje. Vedle nástěnky ve stojanu byly nabízeny k vyplnění soutěžní kvízy o hodnotné ceny.
Kvíz obsahoval dvacet otázek zaměřených na geografii, zeměpisné údaje, turistické atraktivity,
gastronomii, významné osobnosti pocházející ze zemí Evropské unie, ale také prostor pro vyjádření
názorů na členství ČR v EU. Soutěžící měli možnost prokázat svůj talent při malování vlajky EU a
vymýšlení básniček týkajících se EU nebo členských zemí.
Do soutěže o hodnotné ceny se zapojilo celkem 18 žáků (9 děvčat a 9 chlapců) ve věku 6 až 14 let.
Všichni soutěžící získali za vyplnění soutěžního kvízu, který byl náročný na čas, znalosti i vlastní projev,
modré tričko se symboly EU a první čtyři místa byla oceněna hodnotnými cenami.
Za první místo získala Martina Brabcová (10 let) digitální fotoaparát a paměťovou kartu, druhé místo
vyhrál Jan Minář (11 let) a jeho výhrou byl dotykový mobilní telefon s kreditem. Za třetí místo získala
Tereza Nýdecká (14 let) i-Pod. Se stejným počtem bodů se na čtvrtém místě umístily dvě soutěžící
Simona Paslerová (13 let) a Michaela Valentová (14 let), obě vyhrály USB flash disk o kapacitě 4 GB.
Ukázky nejzdařilejších básniček
Vlajka, hymna, motto,
Evropská unie je tu proto,
aby země žily v míru,
dodala jim velkou sílu,
zajistila blahobyt,do budoucna dlouhý klid.
(Martina Brabcová, 10 let)

Kruh dvanácti hvězd na modrém pozadí dokonalost ten symbol na sebe prozradí.
12 je třeba apoštolů, 12 je také olympijských bohů, 12 je znamení zvěrokruhu,
a tak dále pokračovat mohu…
(Jan Minář, 11 let)

Dánsko, Kypr, Belgie, to je jedna legie.
Každý kope za sebe, má to něco do sebe.
Mír a blaho dávno má, to už přece každý zná.
Nejlepší je Česko naše, pět knedlíků do guláše.
Orosené pivo ke guláši, a pak spánek jak se patří.
(Michaela Valentová, 14 let)
Žijeme ve velké rodině,
které se říká Evropská unie.
(Filip Turek, 11 let)

Přírodní krásy Francie
Cyklus přednášek nazvaných Cestování (nejen) po Evropské unii začal už v loňském roce, kdy byl
věnován výstavě fotografií a přednášce Krajem vinných sklípků. V letošním roce proběhly přednášky o
zemích mimo EU, a to na téma: Ruská Karélie, Ruské pravoslavné kláštery a Maroko. Poslední letošní
přednáška je věnována Francii Přírodní krásy Francie.
Cestopisné přednášky si získaly stálé posluchače. Přednášky se konají v restuaraci Acrobat Parku ve
Štítech, kde máme k dispozici dvě velkoplošné obrazovky, na které jsou promítány fotografie z cest nebo
puštěn filmový dokument, který je doplňován mluveným slovem přednášejícího ing. Ladislava Moravce z
Brna.
Všichni návštěvníci byli informováni o činnosti MEIS Štíty, o informační síti Europe Direct a dostali
brožury o Evropské unii a bločky s kontaktními údaji na MEIS Štíty a logem EU.

Projekty se uskutečnily za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc a
informační sítě EUROPE DIRECT.

