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ROZEZPÍVEJ EVROPU 24. 6. 2015
Pěveckou soutěž pro mládež od 6 do 18 let pořádalo ve středu 24. června 2015 Městské evropské
informační středisko Štíty. Do kulturního domu se sjelo celkem 21 soutěžících ze základních, středních a
uměleckých škol z celého okresu. Na akci se v průběhu dne přišlo podívat 130 návštěvníků.
Úkolem soutěžících bylo zazpívat jednu píseň v českém a jazyce a druhou skladbu v jakémkoli jiném
evropském jazyce. Měli jsme možnost slyšet slovenštinu, angličtinu, francouzštinu a dokonce i
španělštinu. Soutěžící mohli použít hudební doprovod na CD nebo hrát na vlastní hudební nástroj.
Odborná komise hodnotila zpěv a celkový projev soutěžících ve třech věkových kategoriích (6 - 10 let,
11-14 let, 15-18 let). V každé kategorii byli vyhodnoceni tři nejlépe zpívající soutěžící, kteří získali
diplomy a hodnotné ceny (digitální fotoaparát, mp4, a flash disky).

LETNÍ PUTOVÁNÍ PO KRAJI 1. 7. - 30. 9. 2015
Městská evropská informační střediska v Olomouckém kraji a informační síť Europe Direct Olomouc se
dohodli na společné organizaci projektu Letní putování po Olomouckém kraji. Soutěžící měli se
soutěžními kartami navštívit nejméně 10 a 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.
V MEIS Štíty jsme během hrací doby rozdali celkem 27 razítek. Dva soutěžící v našem MEIS zanechali
své orazítkované hrací karty, které jsme odeslali do slosování.

POHÁDKOVÁ EVROPA 23. 10. - 19. 11. 2015
Ke Světovému dni dětí, který každoročně připadá na 20. listopadu, jsme uspořádali soutěžní kvíz o
pohádkách z celé Evropy, který vyplnilo celkem 83 soutěžících. 11 soutěžních otázek bylo zaměřeno na
pohádkové postavy a autory pohádek z členských zemí Evropské unie.
Do slosování bylo zařazeno 67 správných odpovědí. Vylosováno bylo 8 výherců, kteří získali např. puzzle
mapu Evropy, zábavnou hru Evropa otázky a odpovědi a další společenské hry.
KAPESNÍ KALENDÁŘKY NA ROK 2016
Kalendářky pro naše návštěvníky.

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

