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DEN STROMŮ
Venkovní akce
Sbírka fotografií:

SPORTOVNÍ DEN

Projekty:

Pěšky do školy
Halloween
Den stromů

Hlavní článek

JABLEČNÝ
DEN

Čtvrtletník žáků ZŠ Choryně

První školní den
1. září 2021
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První školní den na naší škole
zahájilo 41 žáků. Z nich 9 zavítalo
do školních lavic poprvé. Jako
překvapení pro ně bylo
přichystáno promítání o vesmíru
v mobilním planetáriu, které
bylo umístěno v tělocvičně. Děti
si také mohly zajít zaskákat do
skákacího hradu, který byl na
školní zahradě. Rádi bychom
popřáli prvňáčkům i jejich
rodičům úspěšný start ve
školním roce 2021/2022.

První čtvrtletí školního roku nám
začalo krásným počasím, čehož
jsme využili k přípravě různých
akcí pro žáky i veřejnost. Pojďte
si prohlédnout, jak vše vypadalo.

Jezdíme na kole
2. 9. + 4. 10. 2021
2021

V rámci kampaně "Pěšky do
školy" a "Zebra se za tebe
nerozhlédne" proběhla 2. 9.
2021 ve škole přednáška s
policistou, který ráno před
školou kontroloval správné
dodržování dopravních
předpisů. Mnoho užitečných
rad si žáci mohli vyslechnout
i od krajského koordinátora
BESIP. Součástí těchto aktivit
byla také návštěva
dopravního hřiště a zapojení
se do výtvarné soutěže.

Tato stránka je součástí projektu
„Ámos a pozitivní klima školy“
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Pěšky do školy
16. - 22. září 2021

Jako každý rok jsme se zapojili
do kampaně "Pěšky do školy".
Naším cílem je, aby pro děti byla
vytvořena bezpečná, zdravá a
příjemná cesta do školy. Proto
jsme chtěli docílit toho, aby co
nejvíce žáků omezilo cestu
autem a pokusili se jít alespoň 5
až 10 minut pěšky do školy. Celá
akce probíhala po dobu 7 dní od
16. do 22. září. Na 22. září
rovněž připadl mezinárodní "Den
bez aut". Způsob dopravy si žáci
zaznamenávali do svého
dopravního deníčku a na
formulář, který byl vyvěšený na
školní chodbě.
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„Jablečný den“
15. září 2021
Středa 15. září se v ZŠ Choryně nesla ve
znamení jablek. Tento den proběhl školní
projekt „Jablečný den“. S jablky se žáci
setkali v každé vyučovací hodině. Prvňáčci
na jablka narazili hned v první
hodině českého jazyka. Naučili se novou
písničku „Koulelo se, koulelo…“ a básničku
„Byla jedna babka“. Poté skládali
obrázkové puzzle, kterým si ozdobili sešit.
Druháci, jakožto starší spolužáci,
v jablíčkách skládali rozházená slova do
vět. Také je neminula básnička „Jablíčka“,
v níž museli dát verše do správného
pořadí. Dále si prvňáčci trénovali
grafomotoriku obkreslováním obrysu
jablka, které následně vybarvili. Také
s jablíčky počítali v hodině matematiky.
Druhákům se skutečná jablka stala skvělou
názornou pomůckou při počítání.
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Sportovní den
22. září 2021

Dokud nám ještě přálo relativně
pěkné počasí a zima nezačala
klepat na dveře, žáci ZŠ Choryně
se zúčastnili sportovního dne na
golfovém hřišti v Komárně. Zde
měli možnost vyzkoušet různé
variace golfu. Ze začátku nám
vedoucí golfového hřiště
předvedl, jak se správně klasický
golf hraje, a spolu s názornou
ukázkou nám předal spoustu
zajímavostí. Poté se všichni
rozdělili do skupin a vyzkoušeli si
foot golf s fotbalovým míčem,
klasický golf a také disk golf s
létajícím talířem. Sportovní den
v Komárnu se vydařil na
jedničku.
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Družinové aktivity
Září a říjen 2021

Jako každý rok se žáci ZŠ
Choryně zúčastnili projektu
"Ukliďme Česko", kde se ve
školní družině vydali po okolí
obce. Výsledek byl překvapující.
Celkem se posbíralo 7 pytlů
odpadků.
Další aktivitou ve školní
družině byla soutěž v
přespolním běhu. Letošní
rok obhájil svůj vítězný
titul Vojta Bek v první
kategorii (1. a 2. ročník).
Čas a umístění z minulého
roku si zlepšil i Adrian
Palát, který se z druhého
místa posunul na první ve
druhé kategorii (3., 4. a 5.
ročník).
Chtěli bychom také
poděkovat všem, co pro
nás hlasovali v soutěži
"Hýbeme se hezky
Česky", jelikož naše škola
se umístila na prvním
místě.
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Den stromů
21. října 2021

Krásné počasí jsme měli i
na začátku podzimu, a tak
jsme mohli mezinárodní
"Den stromů" slavit venku.
Během odpoledního
programu se nasadilo
jedenáct keřů, vyráběl se
jablečný mošt a přírodní
výrobky z listů. Pro rodiče
si děti připravily
vystoupení a svým
výkladem o barvách
přírody zaujal také Mgr.
Jan Husák z Muzea regionu
Valašsko.
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Halloween
31. října 2021

Poslední říjnový týden se
nesl v duchu svátku
zesnulých, a tak se celá
škola převlékla do
strašidelného kabátu. Díky
podzimním prázdninám se
celý svátek oslavil už v
úterý 26. října ve školní
družině. Žáci si uspořádali
soutěž o nejstrašidelnější
kostým a kdo byl odvážný,
prošel i stezkou odvahy.
Všechny děti zkouškou
prošly a mohly si tak užít
dobroty, které společně
přichystaly.
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Pomoc pro zvířátka
\

listopad 2021

Zima přichází, a proto se
žáci v rámci školní družiny
rozhodli pomoci
zvířátkům. V rámci hodin
prvouky na vycházkách,
ale i s rodiči sbírali kaštany
pro Myslivecké sdružení
Branky/Poličná. Těm bylo
předáno celkem 44 kg
kaštanů pro zvířátka v lese.
Žáci také měli možnost
pomoci pejskům z útulku
ve Valašském Meziříčí,
kam se vydali předat různé
dobroty v rámci školní
družiny.
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