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PROJEKTY MEIS ŠTÍTY V ROCE 2017

MEIS Štíty v roce 2017 uspořádalo výstavu na téma Velikonoce v Evropě spojenou
s kreativní činností, vědomostní soutěž o EU pro žáky základní školy, přednášku o
bylinkách a besedu o zdravějším stravování

Název akce:

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ s prezentací na téma
velikonočních tradic v zemích EU

Datum konání:
Pořadatel:

6. dubna 2017
MEIS ŠTÍTY

Popis projektu:
První akce MEIS Štíty v roce 2017 volně navázala na úspěšné Vánoce v Evropě.
Obě tyto prezentace měly návštěvníkům ukázat, jak období Vánoc a Velikonoc
slaví evropské země. A protože i k jarnímu období a k Velikonocům patří krásná
výzdoba, tak jsme prezentaci o velikonočních tradicích v zemích EU obohatili o
kreativní činnost. Zdobili jsme velikonoční svíčky, perníčky, z barevných papírů
jsme vystřihovali zajíčky a z březových větviček vytvářeli dekoraci do vázy či na
dveře. Pro všechny bylo k dispozici velikonoční občerstvení a nechyběly materiály
o EU.

Název akce:

DEN V POHYBU
Zábavné dopoledne – vědomostní soutěže o EU

Datum konání:
Pořadatel:

6. 6. 2017
MEIS Štíty

Popis projektu:
Při příležitosti charitativní zastávky velocipedisty Josefa Zimovčáka a jeho pelotonu
se 6. června 2017 ve Štítech konal Den v pohybu. Zatímco se konaly sportovní
soutěže na hřišti, které připravila ZŠ Štíty, MEIS Štíty připravilo soutěže pro žáky
druhého stupně ZŠ v kulturním domě. Soutěžily týmy jednotlivých tříd, které měly
za úkol vybírat správné odpovědi na otázky týkající se EU. Otázky zahrnovaly
všeobecné informace o EU, památky EU, evropskou literaturu a gastronomii.
Připraveny byly tématické odměny – čokoládová Eura a také reklamní předměty
MEIS. A protože bylo toto soutěžní dopoledne součástí Dne v pohybu, tak jsme se
v jeho průběhu učili řecký tanec Sirtaki, který se tančí ve skupině a báječně doplnil
pohodovou atmosféru této akce. Po celou dobu byly návštěvníkům k dispozici
informační materiály – brožury, mapy, letáky s tématy Evropské unie.

Název akce:

EVROPSKÉ BYLINKÁŘSTVÍ

Datum konání: 26. 9. 2017
Pořadatel:
MEIS Štíty

Popis projektu:
Veřejné zdraví je jednou z politik EU. V posledních letech neustále vzrůstá zájem o
alternativní postupy léčení a bylinky. O bylinkách, které rostou u nás v Evropě, o
jejich účincích a jak nejlépe řešit nejčastější neduhy dnešní doby, nám přednášela
vyhlášená bylinkářka Mgr. Jarmila Podhorná. Po dobu přednášky byly k dispozici
informační materiály o EU.

Název akce:

ZDRAVÉ MLSÁNÍ

Datum konání: 29. 11. 2017
Pořadatel:
MEIS Štíty
Na podporu zdravého životního stylu jsme v předvánočním čase uspořádali besedu
na téma zdravějšího mlsání s Leonou Kysilkovou. V době nadcházejího adventu
jsme se věnovali vánočnímu cukroví. Připraveny byly recepty a ochutnávka jeho
zdravějších variant. Diskutovali jsme i o různých potravinách a jejich vlivu na
zdraví. Po dobu přednášky byly k dispozici informační materiály o EU.

Fotografie z akcí najdete na www.stity.cz

V rámci všech akcí byla zajištěna propagace Olomouckého kraje, Statutárního města
Olomouc a Europe Direct, a to v tiskových zprávách, na plakátech, na internetových
stránkách města Štíty a na viditelném místě v den konání akcí.

Ve Štítech dne 6. 12. 2017
Radka Jánešová

