Hlášení žákovského parlamentu - 8. 10. 2021
Dobré ráno, Slovane!
Po distanční výuce se opět vracíme k normálu, a tak jsme se rozhodli, že
obnovíme i tradiční hlášení, které shrne události uplynulých dní.
Začátek nového školního roku se na Základní škole Slovan tradičně nesl
v duchu slavnostní atmosféry. Pro prvňáčky to byl den plný očekávání,
jaké to vlastně v té jejich velké škole bude. Ale po měsíci výuky jsou už
ostřílenými školáky a zapojili se do projektů se staršími spolužáky
z osmých ročníků - Učíme se navzájem. K těmto projektům se připojili i
druháci s deváťáky, protože o ně byli v loňském školním roce ochuzeni.
Také šesťáci si na začátku školního roku zvykali na nové kamarády a
k lepší adaptaci jim posloužily seznamovací kurzy v Roštíně, které si
skvěle užili. Kolektivy tříd na druhém stupni během září využívaly
názornou výuku při různých exkurzích, např. do Prahy, Olomouce, na
Velehrad a Modrou.
Ani druháci nezůstali pozadu a dozvěděli se spoustu nových informací
na výstavě drobného zvířectva, páťáci se zase vzdělávali v brněnském
planetáriu.
Pokud jste se dobře rozhlíželi po škole od 22. září, mohli jste si pomocí
QR kódů připomenout evropské jazyky. Ke Dni evropských jazyků
pořádala dílny také Knihovna Kroměřížska, které využily ke svému
vzdělávání třídy 8.A a 9.C.

O tom, že není lehké si vybrat své budoucí povolání, se přesvědčili žáci
devátých ročníků. Rozhodování jim měla usnadnit návštěva Burzy škol
v kulturním domě a profesní dotazník zprostředkovaný Úřadem práce
v Kroměříži.
Nezaháleli jsme ani po sportovní stránce a výběr žáků z 6. - 8. tříd
reprezentoval naši školu na florbalovém turnaji ve Štěchovicích.
Na začátku října se děti z prvního stupně byly podívat na Hanáckém
náměstí, aby se seznámily s činností hasičů. Na této akci se také ve
spolupráci s Českým červeným křížem podíleli žáci ze zdravotnického
kroužku.
A na co se můžeme těšit příští týden?
7.A a 8.A půjde do Knihovny Kroměřížska, 6.B do státního archivu.
Deváťáci vyrazí za poznáním do Olomouce a Prahy. Sportovci z 9.B na
sportovní soustředění. Užijte si hezký víkend a příští pátek na slyšenou.

