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DEN EVROPY 7. 5. 2014
Ve středu 7. května se při Dnu otevřených dveří konal v Základní škole a mateřské škole Štíty DEN
EVROPY. Den Evropy každoročně připadá na 9. května a všechny státy Evropské unie si jím připomínají
den, kdy francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil myšlenku mírové spolupráce v
Evropě.
Žáci všech ročníků si ve svých třídách připravili výzdobu s důrazem na typické znaky vybraných zemí
Evropské unie. Vyzdobené třídy byly bodovány žáky školy i návštěvníky z řad veřejnosti. Žáci z nejlépe
hodnocené expozice byli odměněni modrými tričky s logem EU.
Pro návštěvníky a pro žáky nižších ročníků základní školy a mateřské školy si starší žáci připravili
soutěžní úkoly a otázky v každé expozici, za jejichž správné vyřešení dostali soutěžící papírové bankovky
Euroše, které pak mohli v Eurošopu proměnit za výhry.

LETNÍ PUTOVÁNÍ PO KRAJI 1. 7. - 30. 9. 2014
Městská evropská informační střediska (MEIS) v Olomouckém kraji a informační síť Europe Direct (ED)
Olomouc se dohodly na společné organizaci projektu Letní putování po Olomouckém kraji. Soutěžící měli
se soutěžními kartami navštívit nejlépe všech 13 MEIS a ED v Olomouci, v každém zapojeném subjektu
zodpovědět soutěžní otázku, za kterou dostali potvrzovací razítko do hrací karty a drobnou odměnu. Ve
štíteckém MEIS jsme soutěžícím věnovali přívěšek na klíče s kompasem. Hrací karty s minimálně 10ti
razítky byly zařazeny do slosování o ceny. Jednu z hlavních výher zajistilo MEIS Štíty od sponzora
společnosti Heroltická s.r.o., a to víkendový pobyt pro 4 osoby včetně polopenze v rekreačním areálu v
Herolticích.

S RADOSTÍ A HRAVĚ JÍME SPRÁVNĚ A ZDRAVĚ 25. 9. 2014
Městské evropské informační středisko (MEIS) Štíty uspořádalo ve čtvrtek 25. září besedu s výživovou
poradkyní Ing. Zupkovou s názvem S chutí a hravě jíme správně a zdravě, neboť veřejné zdraví je také
jednou z politik Evropské unie. EU přijímá opatření na ochranu a zlepšování zdraví všech Evropanů v
průběhu celého jejich života. Mezi hlavní cíle zdravotní politiky EU patří podpora zdravějšího životního
stylu a předcházení nemocem, což bezprostředně souvisí se zdravým stravováním. Přednášky se
zúčastnilo 25 žen, které načerpaly nové a přínosné informace, aktivně se zapojovaly svými dotazy a
pochvalovaly si také závěrečnou ochutnávku zdravých potravin.

VELKÁ BRITÁNIE A EU
Pro žáky osmých a devátých tříd ZŠ Štíty jsme připravili ve spolupráci s Europe Direct Olomouc
přednášku o Velké Británii jako o zemi plné zajímavostí, bohaté historie a známých tradic. Přednášku s
prezentací vedl Mgr. Martin Marek z Europe Direct Olomouc. Součástí přednášky byly soutěžní otázky a
kvíz pro žáky, kteří byli za správné odpovědi odměněni dárkovými předměty a zajímavými informačními
brožurami.

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

