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Soutěž se školním projektem má výherce
V Praze dne 3. března 2020

Vědomostní soutěž „Kvízování se školním projektem“ má své výherce. Soutěže, kterou
koncem loňského roku vyhlásilo Oddělení školních programů a intervenčních opatření
Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), se zúčastnily stovky soutěžících z
celé České republiky. Ty nejlepší z nich SZIF odměnil hodnotnými cenami. Soutěžní
kvíz obsahoval otázky týkající se převážně ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, které
jsou v rámci školního projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol distribuované do
základních škol.
Soutěž byla vyhlášena dne 25. 11. 2019 na stránkách školního projektu www.skolniprojekty.info
a byla podpořena internetovou reklamní kampaní. Zájemci měli možnost se zúčastnit do
31. 12. 2019. V kvízu si mohli zopakovat, které produkty a výrobky dodáváme v rámci projektu
do základních škol v ČR, dále jaké tělu prospěšné látky obsahuje ovoce, zelenina a mléčné
výrobky, jaký počet vitamínů je v současné době známý, co znamená označení bio, co přináší
pro naše tělo mléko a mléčné výrobky, jaké výrobky získáme procesem fermentace, co nepatří
mezi ovoce a zeleninu nebo co znamená BMI (Body Mass Index).

Následujícími výhrami bylo celkem odměněno 632 soutěžících:
1. cena 10x společenská hra Zdravouš a Mlsanda
2. cena 20x kniha o zdravém stravování a vaření z ovoce, zeleniny, mléka, mléčných výrobků
3. cena 200x propiska a pravítko s grafikou školního projektu
4. cena 402x klíčenka s grafikou školního projektu
Výhry byly odeslány na začátku února 2020. Doufáme, že udělaly soutěžícím radost a můžeme
se těšit na další hojnou účast v budoucích akcích.
Věříme, že soutěž byla pro všechny zúčastněné zajímavá a současně připomněla v předvánočním
čase pečení cukroví zdravé potraviny, které našemu tělu prospívají.
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