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The ‘STORM’ is born……..

Tháng 03/ 2018, Vinschool đã phát

động một Cuộc thi đặt tên và thiết

kế logo cho đội tuyển thể thao của

trường. Cuối cùng, cái tên

“Vinschool Storm” đã được chọn và

Logo đại diện cho đội tuyển thể thao

chính thức ra đời. Logo này sẽ được

sử dụng để in trên áo đồng phục thể

thao của đội tuyển thể thao của

Vinschool và các ấn phẩm, vật dụng

liên quan.

Tên của các đội thể thao khác tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
UNIS ‘Phoenix’ BIS ‘Lions’

SPIS ‘Eagles’ HIS ‘Tigers’
SSIS ‘’Dragons’ ISHCMC ‘Rhinos’





CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Vinschool sử dụng chương trình Giáo dục Thể chất của bang Ontario, Canada.
Chương trình chú trọng 3 nội dung:

● Sống tích cực (rèn thái độ tích cực, tập thể dục điều độ, giữ an toàn).
● Sống khỏe mạnh (có kiến thức về sức khỏe, biết lựa chọn những gì tốt cho sức khỏe,

có các quan hệ lành mạnh).
● Năng lực vận động (có kiến thức cơ bản về vận động, thể chất và các môn thể thao).



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Ở từng khối lớp, học sinh sẽ được học cả 6 lĩnh vực theo các hoạt động
đa dạng như: Thể dục, các môn Thể thao, Trò chơi, Giáo dục sức khỏe,
Hoạt động với nước, và Vận động. Trong một năm học, học sinh có thể
được trải nghiệm 5-7 loại hoạt động khác nhau.

Chương trình của Tiểu học tập trung vào việc học cách vận động cơ thể
một cách tích cực, trong đó có tập trung vào phát triển các kỹ năng vận
động tinh. Chương trình của THCS tập trung vào các môn thể thao
đồng đội và phát triển tinh thần hợp tác, Chương trình của THPT cũng
sẽ tiếp tục hướng tới các môn thể thao đồng đội và phát triển kỹ năng
thi đấu cho học sinh.





This Newsletter!

STORM NEWSLETTER

Nhà trường sẽ cập nhật thông tin liên tục đến Phụ huynh

về Chương trình Giáo dục thể chất và những nội dung các

em học sinh đang được học tại các lớp học Thể chất.

Bản tin bao gồm thông tin về những hoạt động học tập

Thể chất của học sinh từng khối lớp, cùng các thông tin

khác liên quan đến lối sống tích cực và lối sống lành mạnh.

Nhà trường rất hy vọng được lắng nghe những ý kiến đóng

góp, phản hồi từ phía Phụ huynh!





CÁC LỚP HỌC THỂ CHẤT 
TRONG TUẦN 15/08 – 24/08



Vận động

Học sinh được học cách vận động cơ thể theo thời gian và không gian, di chuyển

cơ thể từ vị trí này đến vị trí khác với nhiều kỹ năng vận động như: chạy, bật

nhảy, nhảy lò cò, xoay người và nhiều phương pháp khác. Trong bài học này, học

sinh sẽ tham gia vào nhiều hoạt động giúp các em biết cách di chuyển cơ thể

theo nhiều cách với nhiều mục đích khác nhau.

Khối 1



Khối 2 Vovinam

Vovinam là môn võ thuật của Việt Nam. Bộ môn võ thuật
này đã lan truyền cả sang sang các quốc gia khác như
Pháp, Mỹ.

Vovinam được hình thành dựa trên kỹ thuật võ thuật của
Việt Nam và nước ngoài. Thông qua bộ môn này, học sinh
không chỉ được học tập về mặt kỹ thuật, tăng cường sức
mạnh mà còn rèn luyện các kỹ năng như khả năng tập
trung, khả năng giữ cân bằng.

Xin lưu ý:
Trong năm học này, mỗi khối lớp sẽ học tổng cộng 4 tuần bộ môn 
Vovinam. Học sinh không bắt buộc phải mua đồng phục Vovinam. 
Tuy nhiên nếu học sinh nào đã có đồng phục thì có thể mặc trong 
giờ học bộ môn này.



Ném và Bắt
Học sinh sẽ tập trung vào các kỹ năng

cơ bản của hoạt động bắt và ném.

Học sinh sẽ chơi với bóng và các vật thể

có kích thước và trọng lượng khác nhau.

Các hoạt động này bao gồm lăn bóng và

ném bóng cao tay và thấp tay.

Học sinh thực hành ném bóng chuẩn

xác và ném bóng trong khoảng cách xa.

Bạn có biết?

Tốc độ ném bóng chày

nhanh kỷ lục hiện nay

là 105,1 dặm/giờ tương

đương 161 km/giờ.

Tốc độ này thực sự rất

đáng kinh ngạc!

Khối 3





Trong nội dung này, học sinh sẽ tham gia nhiều trò chơi và
hoạt động khác nhau giúp các em biết cách bật nhảy an
toàn, sử dụng cánh tay, cẳng chân, đầu gối và bàn chân.
Nhảy cao và nhảy xa là các kỹ năng cần được thực hành và
rèn luyện. Cho dù nhảy bằng hai chân hay một chân thì bật
nhảy là một kỹ năng mà học sinh sẽ sử dụng hàng ngày
trong các trò chơi và các hoạt động khác nhau.

Châu chấu có thể nhảy xa gấp 20 lần 

chiều dài cơ thể của chúng. Điều này 

tương đương với việc một người có 

thể nhảy hết chiều dài của một sân 

bóng rổ.

Khối 4 Bật nhảy



Grade 5TRÒ CHƠI

Trong nội dung này, học sinh sẽ chơi nhiều trò chơi khác nhau giúp kiểm tra, đánh
giá khả năng thể thao của các em. Với các trò chơi theo đội, Học sinh sẽ học các quy
tắc và quy định của trò chơi, thi đấu nhiều nội dung hoạt động khác nhau.

Điều cốt lõi của nội dung này là học sinh được tham gia cùng nhau,
đề cao tinh thần thi đấu “fair play” với 100% nỗ lực.

Những bài học này luôn được học sinh yêu thích nhất
bởi các em yêu được thi đấu một cách vui vẻ
và thú vị với các thử thách
mà thầy cô đưa ra.

Khối 5



Grade 6

Basketball

BÓNG RỔ

Bóng rổ là môn thể thao đòi hỏi kỹ năng phức tạp, sức mạnh, khả năng
kiểm soát và tinh thần đồng đội. Học sinh sẽ tìm hiểu các nguyên tắc cơ
bản của môn bóng rổ, bao gồm điều khiển bóng, chuyền bóng, ném bóng
và hai bước ném bóng vào rổ.

Khối 6



Bạn có biết rằng bạn 
không thể nói chuyện
và hít vào cùng một 

lúc? Hãy thử một lần!

Các thông tin sức khỏe
từ Tiến sĩ Lốc xoáy - Dr. Tornado

Chạy bộ, đạp xe, bơi lội 
hoặc chơi một môn thể 
thao mỗi ngày làm cho 
trái tim khỏe mạnh, tăng 
cường cơ bắp và giữ cho 
xương chắc khỏe.

Bạn đã bao giờ đặt một quả
táo vào trong nước và nhận
thấy quả táo nổi trên mặt
nước chưa? Đúng như vậy,
táo nổi trên mặt nước. Đó là
vì quả táo được cấu tạo bởi
25% không khí!

Các loại rau xanh như
rau bina và rau diếp
chứa nhiều vitamin A,
C, K và Folate - những
chất này rất tốt cho
sức khỏe.

Cung cấp nước là cách 
lành mạnh nhất để 

cung cấp chất lỏng cho 
cơ thể. Nước không có 
calo, không đường và 

rất tốt!

Mắt người có khả năng 
nhận diện và phân biệt 
hơn 10 triệu màu khác 
nhau.



Football

Khối 7 ĐÁ BÓNG

Đá bóng, chuyền bóng, sút
bóng vào gôn, giữ gôn và
chơi theo đội là tất cả các
cấu phần của môn thể thao
phổ biến nhất thế giới.

Học sinh bắt đầu bằng cách
thực hành các nguyên tắc cơ
bản của môn bóng đá đồng
thời tiếp thu kiến thức, rèn
luyện kỹ năng và khả năng
của mình.



Khối 8 KIỂM TRA THỂ LỰC

Tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ có 3 bài kiểm tra thể chất trong một năm. Bài
kiểm tra giúp đánh giá sức mạnh, độ bền và các kỹ năng của học sinh.

Chống đẩy, gập bụng, các động tác phối hợp, chạy nhanh, chạy bền, kéo dãn cơ thể
và độ bền cơ bắp là các khía cạnh cốt lõi của Chương trình Giáo dục thể chất. Học
sinh sẽ “thi đấu” với chính bản thân mình với nỗ lực để tăng cường thể lực trong
suốt cả năm.





Grade 5TRÒ CHƠI

Trong nội dung này, học sinh sẽ chơi nhiều trò chơi khác nhau giúp kiểm tra, đánh
giá khả năng thể thao của các em. Với các trò chơi theo đội, Học sinh sẽ học các quy
tắc và quy định của trò chơi, thi đấu nhiều nội dung hoạt động khác nhau.

Điều cốt lõi của nội dung này là học sinh được tham gia cùng nhau,
đề cao tinh thần thi đấu “fair play” với 100% nỗ lực.

Những bài học này luôn được học sinh yêu thích nhất
bởi các em yêu được thi đấu một cách vui vẻ
và thú vị với các thử thách
mà thầy cô đưa ra.

Khối 9



BƠI LỘIKhối 10

Với bộ môn này, học sinh sẽ học các kỹ thuật bơi cơ bản, và cách giữ an toàn dưới nước.

Các em sẽ thấy thoải mái hơn khi di chuyển dưới nước với các kỹ năng và kỹ thuật bơi khác

nhau. Học sinh cần mang theo đồ bơi và khăn đến lớp học. Tất cả học sinh sẽ có thời gian

vào cuối tiết học để làm tắm tráng và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.



Grade 5TRÒ CHƠI

Trong nội dung này, học sinh sẽ chơi nhiều trò chơi khác nhau giúp kiểm tra, đánh
giá khả năng thể thao của các em. Với các trò chơi theo đội, Học sinh sẽ học các quy
tắc và quy định của trò chơi, thi đấu nhiều nội dung hoạt động khác nhau.

Điều cốt lõi của nội dung này là học sinh được tham gia cùng nhau,
đề cao tinh thần thi đấu “fair play” với 100% nỗ lực.

Những bài học này luôn được học sinh yêu thích nhất
bởi các em yêu được thi đấu một cách vui vẻ
và thú vị với các thử thách
mà thầy cô đưa ra.

Khối 11



Grade 12

Volleyball

Bóng chuyền là một môn thể thao đồng đội
tuyệt vời. Nó đòi hỏi sự phối hợp tốt, tinh
thần đồng đội cao và kỹ thuật khéo léo.

Ở nội dung này học sinh sẽ học các phát
bóng, chuyền bóng, tấn công, phòng thủ và
phối hợp trong đội. Giáo viên tập trung dạy
học sinh các kỹ năng cá nhân, các quy tắc
và lối chơi của bộ môn bóng chuyền.

BÓNG CHUYỀNKhối 12





Top Excuses For 

Missing PE Class…..

Những lý do hài hước mà HS 

thường  đưa ra để không tham 

gia lớp học thể chất:

● Quá nóng/ Quá lạnh

● Con để quên áo đồng phục

● Con cảm thấy ngại và 

không muốn bạn bè nhìn 

thấy.

● Con sợ làm bẩn đôi giày 

mới.

● Mẹ con bảo không nên 

chơi môn thể thao đó.

● Con không giỏi thể thao 

nên con không cần phải cố 

gắng.

● Con không muốn bị đau 

nên chỉ muốn đứng xem 

cho an toàn.

● Con vừa ăn xong.

● Con đói và chưa ăn gì.

● Con không muốn làm ướt 

tóc nên con không muốn 

bơi.

Phụ huynh vui lòng hỗ trợ Nhà 

trường bằng cách:

● Khuyến khích con luôn cố 

gắng hết mình trong mọi 

hoạt động thể chất.

● Nếu con bị ốm, phụ huynh 

vui lòng thông báo cho 

giáo viên để cho phép HS 

đó nghỉ tiết học thể chất, 

nếu không có thông tin từ 

phía phụ huynh thì HS vẫn 

được yêu cầu tham gia lớp 

học.

● Tham gia cùng con làm bài 

tập về nhà ở nội dung 

Sống lành mạnh - sẽ có 

mỗi tháng 1 bài về nhà.

● Giữ liên lạc với GV Thể 

chất để biết được tiến bộ 

của con trong môn Thể 

chất.

● Đảm bảo con bạn có một 

lối sống lành mạnh và tích 

cực ở nhà.

Lợi ích của việc tập thể dục:

● Khiến bạn cảm thấy hạnh 

phúc hơn. 

● Có thể giúp giảm cân. 

● Tốt cho cơ bắp và xương. 

● Giúp tiếp thêm  năng 

lượng. 

● Làm giảm nguy cơ mắc 

các bệnh mãn tính. 

● Giúp da khỏe mạnh hơn. 

● Tốt cho não bộ và trí nhớ. 

● Giúp thư giãn và cải thiện 

chất lượng giấc ngủ.

● Giúp giảm đau.

● Hỗ trợ hoạt động của hệ 

tiêu hóa.



Nếu Quý Phụ huynh muốn biết thêm thông tin về Chương trình Giáo dục thể chất của

Vinschool hoặc có ý kiến đóng góp, chia sẻ xin vui lòng thể liên hệ qua địa chỉ email:

info@vinschool.com

about:blank

