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Ден на наставната програма 
Нашите наставници беа многу зафатени во понеделникот на нашиот Ден на наставната 
програма; ние поминавме време во истражување на професионално читање околу 
намерите за учење и критериумите за успех, како одраз и утврдување на нашето 
конзистентно разбирање и очекувања како персонал. Ние сме навистина возбудени што 
ќе споделиме дел од ова учење со нашите студенти во следните недели. 
 

Семејни празници за време на училишниот мандат 
Училиштата генерално советуваат да не се планираат семејни празници за време на 
училишниот мандат, поради влијанието што ова може да го има врз пропуштеното 
учење за учениците. 
 

Ако одлучите да продолжите со вадење на вашето дете од училиште 3 или повеќе дена, 
отсуството за одмор треба да биде одобрено од мене како дел од барањата за DET. 
Можете да испратите е-пошта преку нашата училишна сметка за е-пошта, во која ќе го 
барате периодот на отсуство. 
 

Ако изберете да продолжите со закажување на отсуството, нашите училишни процеси за 
давање задачи на учениците додека се на годишен одмор го вклучуваат следново; 
-Пристап до Mathletics   -Пристап до Reading Eggs 
-Водење дневник за празнични активности 
 

Зимска униформа 
Како што поминуваат постудените месеци, запомнете дека учениците секогаш треба да ги претставуваат 
KCPS во нивната соодветна училишна униформа. Учениците не треба да носат хулахопки или хеланки во 
боја под нивниот летен фустан, бидејќи тоа не е дел од нашата правилна училишна униформа. Ако сакате 
вашето дете да носи хулахопки под зимскиот фустан за дополнителна топлина, тие треба да бидат во 
морнарица боја, во согласност со нашата униформа политика. Студентите исто така треба да носат 
панталони или шорцеви во боја на морнарица (не црни) и црни чевли.  
Ви благодариме што соработувавте со ова. 
 
Нова медицинска сестра 
Ние регрутиравме нова медицинска сестра, Rachael Hall. Rachael е искусна медицинска сестра и ќе започне 
со нас во понеделник. 
 

Сметка на училиште Instagram 
Возбудени сме што можеме да објавиме дека овој термин ќе ја започнеме нашата сметка на KCPS 
Instagram. Ова ќе биде дополнителна платформа што ќе им овозможи на родителите визуелни ажурирања, 
фотографии и потсетници за настаните што се случуваат низ училиштето. Забележете дека ова нема да го 
замени Compass како наша тековна комуникациска платформа, ова ќе ги надополни нашите постојни 
платформи. Оваа сметка не е поставена како алатка за комуникација, директните пораки нема да бидат 
следени или реагирани. Ако треба да контактирате со училиштето, ве охрабруваме да го сторите тоа преку 
училишната е-пошта. Се надеваме дека ќе ви обезбеди друга алатка за да бидете поврзани со вашето дете 
и нивниот училишен живот. Ако имате сметка на Instagram и сакате да ја следите сметката KCPS, направете 
го тоа на @kororoitps  
 

Атлетски карневал 
Со среќа на сите наши ученици од 3-6 одделение кои следната недела учествуваат на Атлетскиот карневал. 
Знам дека Laiton, Jess и Chris работеа навистина напорно за да ги подготват студентите за нивните настани. 
Прстите ја преминаа временската прогноза е добра!  
ОДИ Leichhardt! ОДИ Goldstein! ОДИ Batman! ОДИ Cuthbert! 
 

Прослава на учење 
Со нетрпение очекуваме да се видиме на нашите Прослави за учење, почнувајќи од следната недела. Willе 
забележите дека училниците ќе имаат QR-код при влегување, одвојте неколку минути за да се најавите 
пред да влезете во училницата. Ова е барање од Department of Education како дел од нашиот COVIDSafe 
Plan. 

АТРИБУТИ НА 
ИБ УЧЕНИЦИ 

 
Истражувачи 
Познавања 

Размислувачи 
Комуникатори 
Принципиелно 

Отворен ум 
Грижа 

Носител на ризик 
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Рефлексивни 

 

https://instagram.com/kororoitps
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Информативна сесија за родители презентирана од Dan Petro 
Беше прекрасно да се видат толку многу родители кои се пријавуваат на нашата Информативна сесија за 
родители претставена од Dan Petro преку Zoom - Партнерство за родители од училиште: Практичен пристап 
кон она што им е потребно на нашите деца. Одржуваме 2 сесии следната недела на 28-ми мај во 10:00 
часот и 19:00 часот. Ако сè уште не сте се регистрирале и сте заинтересирани да го сторите тоа, проверете 
на Compass за повеќе детали. Со нетрпение очекувам да ги слушнам вашите повратни информации и како 
поминаа сесиите.  
 

Имајте одлично две недели! - Bethany 
 

Преземање акција во трето одделение 
Учениците во H55 беа многу проактивни бидејќи истражуваа проблеми околу училиштето и бараа 
решенија. Сите стратегии за решавање проблеми бараа студентите да ја користат својата имагинација за да 
изготват решенија. Некои ученици избраа да создаваат постери кои ќе бидат прикажани околу училиштето, 
додека други дизајнираа стрипови, создаваа видеа и пишуваа писма. Во текот на следните неколку недели, 
студентите ќе ги следат нивните стратегии за да видат колку биле ефективни. Ние сме толку горди на 
нивното патување за учење. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

„Во H55, ние научивме да ја користиме 
нашата имагинација за решавање 

проблеми. Сите ние се обидувавме да 
го решиме проблемот со отпадоци во 

нашето училиште. Ја искористив 
фантазијата преку цртање “. 

Aaryan D 
 
 
 

 
 
 
 
 

Во овој стрип, г-дин Muddle 
фрла ѓубре на подот и  
г-дин Clever му вели да го 
стави во ѓубре. 
 
 
 

 



  

Ажурирање на AiA  
Во последните неколку недели постоеше возбуда околу тргувањето со точките на АИА. 

Студентите на KCPS беа многу зафатени трошејќи многу AIA поени што ги зачуваа, 

демонстрирајќи ги нашите атрибути Learner Profile. Постои широк спектар на активности 

каде учениците можат да ги откупат своите поени, а достапни се и лични награди и 

награди за целиот час. Некои од личните награди вклучуваат работи како; позајмување 

дополнителна библиотечна книга, лидер во редот, прво служење во менза, ручек со 

ученик од друг час, ваш избор или помошник на наставникот за сесија. Некои од 

наградите од целата класа вклучуваат работи како; правење пикник надвор за ручек, 

посета на игралиште преку патот или играње натпреварувачка игра против друга класа 

надвор. 

Еве некои од нашите возбудени студенти кои објаснуваат зошто го сакаат системот за 

награди AiA и како ги откупиле своите поени. 

 

 

                                           

                                                                                                   

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                                                 

Ryan од H11 ги 

помина своите 

поени за да помине 

извесно време 

учејќи со неговиот 

брат James од H52. 

Dominic од H28 

ги откупи своите 

поени за да руча 

со неговиот брат 

Lucas од H02. 

Ве охрабруваме да ги прашувате вашите деца за АiА дома и дали добиле картичка. Може 

да разговарате со нив за атрибутот што го покажуваа за да ја заработат картичката. 

"Јас ги потрошив моите поени на AiA на боење 10 минути и избор на работа 

во училница. Ми се допаѓа што можам да ги потрошам моите поени на 

работи што сакам да ги направам". 

Levi H08  

                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                  

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

                                                                                

‘Здраво на сите, јас сум Алекс! Ги сакам картичките AiA 

затоа што ни помага почесто да ги покажуваме атрибутите 

и ни дава шанса да добиеме награди. Ја добив оваа 

картичка затоа што сум Рефлексивна. За време на мини-

лекцијата на Мис Melissa, размислував за тоа што таа ни 

покажува и како ова може да ми помогне да работам на 

мојата цел за пишување. ’ 

Alex H20 

 

 



Поддршка на вашето дете со читање дома 

 

Правите разлика во патувањето за читање на вашите деца. Вашата улога како застапник за 

успех во читањето на вашите деца не може да се прецени. Има директно влијание врз 

леснотијата и довербата со кои тие ги следат своите читања и пишување. Тоа е радоста и 

loveубовта за споделување добра книга на ноќна основа што ја поставува основата за нивниот 

успех во читањето и гарантира дека на читањето му се дава приоритет каков што заслужува. 

Редовно читање со некој што се грижи е инспирација што ја заслужуваат сите читатели. 

 

Читањето заедно со вашето дете не треба да се толкува како тест. Наместо тоа, тоа е можност 

да го запознаете вашето дете како ученик - ученик кој се стреми да биде писмен. Вистинската 

книга внесена од забава, смеа и loveубов оди далеку во создавањето на доживотни читатели 

кои за триесет години се сеќаваат со радост дека се затрупани во салонот со вас и нивната 

омилена книга. 

 

Неколку совети за домашно читање 

• Воспоставете рутина за домашно читање. Читајте на глас со вашите деца секој ден. Десет 

минути за секое дете околу книга по негов / нејзин избор. Ако англискиот е вашиот втор 

јазик, прочитајте на вашиот домашен јазик. Ако немате доверба во читањето на глас, важно е 

фактот дека читате со вашето дете. Зборувајте за илустрациите и придонесете каде што 

можете. Споделете ја вашата возбуда за читање и ова ќе биде моделот што вашето дете ќе го 

прифати. 

• Читателот ја држи книгата! Има многу моќ и контрола во светот на читањето. Читателот треба 

да има моќ. 

• За време на домашно читање, исклучете ги електронските уреди и посветете му на секое дете 

десет минути од вашето неподелено внимание. 

• Пред да прочитате книга, поставете го вашето дете за успех. Читањето не е тест! Времето за 

читање е само десет минути, па направете нешто од следново: Вратете го воведувањето 

кратко - една минута е доволна. Разговор за илустрациите и насловот. Прочитајте ја метежот 

и зборувајте за авторот, зборувајте за какви било невообичаени зборови, прочитајте страница 

тука и таму додека вашето дете ја прегледува книгата, разговарајте за ликовите. Ова е краток 

вовед, а не сослушување. Ако книгата е веќе позната, тогаш овој чекор е непотребен. 

• Ако времето за читање е стресно, поместете го читањето на нова локација. Наместо да седите 

на кујнската клупа, преместете се на подот во просторијата за одмор или однесете ги книгите 

во задниот двор. 

• Пронајдете време за читање што работи за вашето семејство. Ограничете го времето и 

поставете го тајмерот ако читањето во минатото секогаш било тешко. Подобро е да имате 

пријатни 10 минути отколку макотрпни 30 минути каде што сите ќе останат фрустрирани. 

• На крајот од 10 минути поставете прашања што поттикнуваат дискусија, на пример: Кој беше 

вашиот омилен дел? Кажи ми за ликовите. Што мислите што ќе се случи понатаму? Што 

мислеше за тој амбиент? Што сака / не сака во оваа книга? Нема потреба да го испрашувате 

читателот. Направете разговор како што би правеле во клуб за книги. 

• Охрабрете го вашето дете да чита самостојно. Светлото покрај кревет е едно од најдобрите 

примами за читање на вашето дете пред спиење. После 10 минути читање со вас, детето 

може да избере да продолжи да чита самостојно. 

• Колку помалку ги прекинувате 10-те минути читање, толку повеќе ги поддржувате 

независноста, еластичноста и довербата на читателите. Пазете ги усните, следете ги грешките 

и слушајте додека чита вашето дете. 



• Избегнувајте да го проценувате читањето на вашето дете со зборови како што се: „добро“, 

„одлично“ или „подобро“. Наместо тоа, кажете работи за стратегиите што ги користи вашето 

дете при читање, како што се: „Ми се допаѓа како читаш кога ќе дојдеш до тој тежок збор.“ 

„Ми се допаѓа како си го сменил гласот за да биде гласот на ликот во приказната“. ‘Забележав 

дека го препрочитуваш битот што немаше смисла.’ 

• Ако вашето дете чита самостојно и го достигнало нивото на поглавја, не е потребно повеќе да 

читате заедно на глас. Вашата работа е завршена. Тоа не е да се каже, не можете да 

продолжите да го делите времето за читање затоа што тоа е она што сакате да го правите 

како семејство или дека седите и читате нечујно заедно или зборувате за книгите што ги чита 

вашето дете затоа што ве интересира неговото читање избори. Читателите читаат поинаку во 

главата во споредба со гласно читање. 

• Независни читатели избираат и избираат што читаат. Тие имаат право да читаат едни, а други 

да одбиваат. Имаат право да не завршуваат книги затоа што се досадни. Читателите прават 

избори. 

• Моделирајте што значи да се биде ентузијаст читател. Создадете дом на читатели каде што 

секој чита - тоа е само она што го правиме во оваа куќа! Зборувајте за она што сте го 

прочитале. Прочитајте на глас што ве тера да се смеете и споделете го со вашето дете. 

 

http://www.petaa.edu.au/imis_prod/w/Teaching_Resources/Parents_guide.aspx/ 

 

 
 

 

 

 

Саем на книга 
 

 

Овогодинешниот саем на книгата ќе започне во понеделник, 31-ви мај, а темата е „Откријте 

ја целата галаксија на книги“. Студентите ќе имаат шанса да видат низа понудени книги и ќе 

имаат можност да ги купат овие книги пред и по училиште, почнувајќи од попладнето во 

понеделник на 31-ви мај. 

  

Саемот на книгата ќе биде отворен во Подготвителното соседство од: 

Понеделник, 31-ви мај - од 15:15 до 15:45 часот 

Вторник 1 јуни до петок 4 јуни - 08:30 до 9:00 и 15:15 до 15:45 часот. 

Купувањата може да се направат во готово, EFTPOS или преку Интернет преку 

scholastic.com.au/payment и да се донесат образецот за плаќање на Саемот на книгата. 

  

Ако има родители кои би можеле да волонтираат во времето погоре, ве молиме 

контактирајте ја канцеларијата со вашите податоци и достапност до понеделник 24 мај. 

Потребен ви е тековен Working With Children Check за да волонтирате во училиштето. 

 

Е има и натпревар на Саем на книга каде што за секоја набавка студентите ќе влезат во 

томбола за да освојат некои од добрите саеми за книги, проценети на 50 американски 

долари! Ве чекаме на саемот на книгата! 

 

http://www.petaa.edu.au/imis_prod/w/Teaching_Resources/Parents_guide.aspx/
https://scholastic.com.au/payment


 

 

 

 
 
 
 
 
Уметност  Овој термин шестоодделенците се распрашувале за користење на техниката на 

слоеви за да создадат уметничко дело на животно. Студентите истражувале различни видови 

материјали што треба да ги користат во текот на целиот процес на слоевитост, како акварел боја за 

нивниот основен слој и продолжуваат да додаваат различни медиуми и материјали за да се создаде 

посакуваниот ефект во нивните животински уметнички дела. Тие научија да го следат правилниот 

процес за да го постигнат својот посакуван исход во текот на целиот мандат, како и да испитаат кои 

материјали би биле најпогодни за претставување на одликите на нивното животно. Студентите ќе 

продолжат да го развиваат ова знаење во текот на терминот за да создаваат неверојатни уметнички 

дела од мешани медиуми! 
Француски  Овој термин, четвртоодделенците работат на 

дизајнирање куќа. Ја започнавме оваа единица со учење на имиња на 

различни простории на француски јазик и некои предлози за лоцирање 

мебел. Студентите научија да ги опишуваат просториите користејќи 

придавки, притоа внимателно правејќи го родовиот договор. Тие учеа да 

додадат дополнително „д“ на придавката кога опишуваат женска именка. На 

крајот од мандатот, студентите ќе ја комбинираат целата своја работа за 

креативно дизајнирање куќа. 

Физичка едукација  Во текот на последните две недели во физичко образование, 

учениците од целото училиште започнаа да ги пренесуваат вештините што ги научиле од нивната 

единица за тимска работа во нова единица која се фокусира на здравјето, фитнесот и движењето. Во 

текот на оваа нова единица, учениците од трето до шесто одделение ќе учат на различни начини на 

кои можат да ги активираат своите тела за да го подобрат нивното здравје. Овие студенти ќе учат за 

движења и вежби како што се танц, прескокнување, ракување со топка и вежби базирани на кола. 

Дополнителен предизвик за овие студенти е да можат да ги координираат своите движења на време 

со музика додека работат како дел од тим. Студентите во подготвително до второ одделение, исто 

така, ќе учат различни начини да го придвижат своето тело за да бидат здрави и здрави и да започнат 

да учат за танц и гимнастика со ученици од второ одделение, исто така, да почнат да учат за 

интензитетот на вежбање. 
Музика   Во наредните недели, 2, 4 и 5 одделение ќе ги изведуваат своите песни / 

парчиња на концерт во „отворена куќа“. Родителите се поканети да присуствуваат. Овој концерт е 

можност студентите да го покажат она што го научиле во рамките на музичкиот час и да ги 

прослават своите успеси оваа година. Второодделенците ќе изведат две парчиња како целина, 

четвртоодделенците ќе го изведат избраното парче или во мали групи или индивидуално, а 

учениците од петто одделение ќе настапат во рамките на мали ансамбли. Со нетрпение 

очекуваме да ви се придружите во славењето на нивниот успех и споделувањето на радоста што 

ја носи музиката. 



Проектот за одржливост @ KCPS 
 

Проверете ги неверојатните работи што се случуваат во H08!  
 
H08 истражувале во централната идеја за „Луѓето дизајнираат и градат за различни намени“, тие 

испитуваат различни структури и целта зад која се изградени. Студентите научија за загадувањето со 

пластика и ефектите од пластиката за една употреба. Тие потоа 

го следеа процесот на дизајнирање за да замислат решенија, да 

го испланираат нивниот дизајн и да го креираат својот дизајн за да 

го решат проблемот. 
 

„Пластиката за еднократна употреба е пластика што ја користите 

само еднаш, штетна е за животната средина, затоа што ако 

луѓето ја фрлат пластиката, може да влезе во вода и да биде 

штетна за животните што живеат во океанот, затоа што ако 

поминеше желка покрај неа може да помисли дека пластична 

кеса е медуза и да ја изеде што може да доведе до смрт.' 
 

„Ја направив оваа машина за да помогне да се ослободиме од 

пластиката во океанот, како работи, дали ја вклучувате со 

притискање на зеленото копче, потоа ја ставате во океанот, а 

водата и ѓубрето влегуваат од левата страна преку еднонасочно 

размавта, тогаш пластиката се фаќа таму. Ако влезат риби, 

машината ќе ги пушти рибите на десната страна и тие потоа 

можат да ја напуштат машината. Потоа можете да ја соберете 

машината назад од океанот, да ја исклучите и да го испразните 

ѓубрето. ' 
 

Hafsa Malik, Капитен на зелениот тим од H08 
 

„Честитки за третоодделенците од H28 кои создадоа клуб како акција што треба да 

се преземе за да се реши проблемот со ѓубрето во дворот!’ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  
 

Денот ГОЛА ХРАНА е шанса за нашите студенти да разберат што можат да направат за нивното 

здравје и здравјето на планетата. Ваков настан може да им даде на сите во KCPS вкус на 

придобивките, практичноста и забавата вклучени во пакувањето здрав, 

ручек без амбалажи. 

. 
Неколку предлози што да спакувате за ручек на денот на ГОЛА ХРАНА: 

- Користете пластични контејнери за повеќекратна употреба за сендвичи, 

овошје и јогурт. 

- Донесете шише што може повторно да се користи за вода. 

- Спакувајте цели парчиња овошје ... и многу повеќе! 
 

Ние сме толку возбудени да го видиме влијанието што ќе го имаат ручеците 

ГОЛА ХРАНА врз градењето здрави тела и здрава училишна средина во 

Kororoit Creek Primary School! 

Ако сакате да дознаете повеќе за денот ГОЛА ХРАНА, можете да прашате некој од нашите 

пријателски капетани на Зелениот тим или да ја посетите www.nudefoodday.com.au за многу 

забавни алатки и идеи за учење! 

http://www.nudefoodday.com.au/


KCPS има нулта толеранција за каква било форма на злоупотреба на деца 
 

ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ 

24 мај – Прослава за учење од петто одделение 9:00-9:30 часот 

24 мај – Прослава на учење од шесто одделение 14:30-15:00 часот 

25 мај – Конференција за лидерство на студенти 

25 мај – Атлетски карневал за трети и четврти одделенија 

26 мај – Атлетски карневал за петто и шесто одделенja 

26 мај – Прослава на учење во прво одделение:  

Презиме А-Л 9:05-9:25 часот, презиме М-З 9:40-10:00 часот 

27 мај – Прослава на учење од второ одделение:  

Презиме А-Л 9:00-9:20 часот, презиме М-З 9:30-9:50 часот 

27 мај – Прослава на учење од трето одделение 14:30-15:00 часот 

28 мај – Година 4 Прослава на учење 14:30-15:00 часот 

28 мај – Информативна сесија на родители презентирана од Dan Petro преку Zoom- Партнерство 

помеѓу училишта и родители: Практичен пристап кон она што им треба на нашите деца.  

2 сесии: 10 часот или 19 часот  

31 мај-4 јуни- Саем на книга (Отворен понеделник-петок 15:15-15:45 и вторник-петок 8:30-9:00) 

31 мај – Музички изведби од второ одделение: H22, H23 & H24 во 9:20-9:50 часот 

31 мај – Музички изведби од четврто одделение: H39, H40 & H41 во 10:20-10:50 часот 

1 јуни – Музички изведби од петто одделение: H33, H34 & H35 во 9:20-9:50 часот 

1 јуни – Музички изведби од 2 одделение: H16, H17 & H18 во 12:50-13:20 часот 

1 јуни – Екскурзија од четврто одделение во ACMI 

2 јуни – Музички изведби од петто одделение: H36 & H37 во 9:20-9:50 часот наутро 

2 јуни – Музички изведби од 2 одделение: H19, H20 & H21 во 10:20-10:50 часот 

2 јуни – Проби на крос-кантри за поделба 2021 година (избрани студенти) 

3 јуни – Музички изведби од четврто одделение: H38 во 10:20-10:50 часот 

3 јуни – Музички изведби на одделение 5: H30, H31 & H32 во 11:50-12:20 часот 

4 јуни – Музички изведби од 4 одделение: H42, H43 & H44 во 9:20-9:50 часот 

4 јуни – Година 6 Меѓушколски спортови во St Lawrence P.S. 

8 јуни – Музички изведби од 4 одделение: H45 и H46 14:40-15:05 часот 

14 јуни – Роденден на кралицата, државен празник. Учениците не одат на училиште 

15-17 јуни – Камп од петто одделение, Група 1 

21-23 јуни – Камп од петто одделение, група 2 

21 June – Настан за капитените на зелените тимови во подготвително до второ одделение. 

22 June – Подготвена прослава на учење:  

Презиме А-Л 9:10-9:30 часот, презиме М-З 9:40-10:00 часот 

23 June – Настан за капитените на зелените тимови од трето до шесто одделение.  
Ве молиме, проверете ја нашата веб-страница за датумите на кампот, тековните распореди 

за специјалистички / пливачки и известувања за заедницата 
https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/ 
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