CIZINCI VE VESELÍ
ANEB
18. ROČNÍK EKO - EXPERT PROJEKTU V SOŠEP
V letošním roce se na naší škole koná od 30. 5. do 3.6. 2016 již 18. ročník Junior ekoexpert projektu. Projektu se účastní 80 studentů z našich partnerských škol z Maďarska,
Polska, Rakouska Slovenska a 19 studentů SOŠEP oborů přírodovědné lyceum a ekologie a
životní prostředí. Tématem letošního ročníku je „Trvale udržitelný rozvoj Veselska“.
Studenti se budou zabývat těmito oblastmi:
1) Zdraví a výživa
2) Energie a udržitelnost
3) Trvale udržitelné potravinářství – výroba piva a nealkoholických nápojů
4) Rašelina a její využití
5) Rybniční soustava a vlivy těžby písku
Celý projekt vyvrcholí závěrečnou konferencí dne 2.6. 2016 v Kulturním domě Veselí
nad Lužnicí, které se zúčastní ředitelé partnerských škol, zástupci partnerských měst, zástupci
jihočeského kraje a další vážení hosté. Studenti předvedou svoji závěrečnou prezentaci,
během které seznámí publikum s výsledky svých odborných projektů na závěrečné
konferenci,která se koná 2.6. 2016 ve 13 hodin. Komunikačním jazykem ekoprojektu je i letos
angličtina. Závěrečná konference se koná 2.6. 2016 od 13.00 hodin a veřejnost je srdečně
zvána. Přijďte se podívat, co naši studenti umí!
Studenti se budou účastnit nejen vědeckých projektů, ale budou účastníky i
volnočasových aktivit. V pondělí 30.5. navštíví místní muzeum a kostel, včetně návštěvy
věže, v úterý 31.5. poběží orientační běh Veselím a na vybraných stanovištích budou plnit
úkoly. Ve středu 1.6. se bude konat mezinárodní floorbalové utkání mezi školami ve
sportovní hale. Více o ekoprojektu najdete na stránkách: http://www.sosveseli.cz/ekoprojekt.html
Na projektu s námi spolupracují tyto vysoké školy: Vysoká škola chemickotechnologická Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Zemědělská fakulta
Jihočeské univerzity.
Letošní ročník projektu podporují: Visegrad Fund, Jihočeský kraj, MěÚ Veselí n.
Luž., VT Kozel, skupina ČEZ, Bukovská voda, pivovary Regent a Budvar. Společnosti
Fontea a.s, Madeta a.s. a Efko s.r.o. Všem našim sponzorům a partnerům srdečně
děkujeme.
Ing J. Šašková – koordinátorka projektu

