
POZVÁNKA 

Workshop pro veřejnost a rodiče s dětmi v rámci Farmářského dne Základní školy Staré Město, jehož hlavním tématem je

zemědělství a příběh jídla vč. podpory manuální zručnosti a zatraktivnění tradičních řemesel.

Cílem workshopu je rozvíjet a upevnit u rodičů a dětí i veřejnosti znalosti a dovednosti vedoucí ke zdravému stravování, zájmu

o zdravou výživu, šetrnému a odpovědnému nakupování s podporou místní udržitelné ekonomiky vč. ukázky a možnosti

vyzkoušení tradičních řemesel.

Aktivita je realizována v rámci naplňování klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP ve spolupráci se Střediskem volného času

Klubko, Staré Město, p.o., ZŠ Staré Město a LÍSKA, z.s.

Datum konání: 26. září 2019

Čas konání: 14:00 – 17:00 hodin

Místo konání: Základní škola Staré Město, Komenského 1720 (atrium II. stupně ZŠ)

V případě deště se akce uskuteční ve vnitřních prostorách školy!

Program: Do programu přispějí žáci ZŠ Staré Město, místní řemeslníci i farmáři a výrobci.

Jste všichni srdečně zváni!

V rámci této akce budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které budou následně zveřejněny na webových stránkách projektu Místní akční plán

ORP Uherské Hradiště II. Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

ŠKOLNÍ  FA R M Á Ř SKÝ  D EN  -

DĚTI ,  L ÍSKA  A  VÝROBCI  

PRO  RO D IČ E  A  V EŘ EJ N O ST

Bod programu

◄ Prezentace práce žáků ZŠ Staré Město (rukodělné výrobky, napečené dobrůtky)

◄ Simulace farmářského trhu - ukázka tradičních řemesel a zpracování produktů (paličkování, drátkování, pletení košíků,

práce se dřevem atd.)

◄ Občerstvení a ochutnávky (férová kavárny LÍSKY, limonádový bar, mléčný karamel, brambůrky od farmáře atd.)

◄ Závěr, poděkování žákům, pedagogům, rodičům a zapojeným partnerům

Tato akce je realizována v rámci projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649,

spolufinancovaného z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu


