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  13 август 2021 година 

 
Благосостојба 
 

По настаните од минатата недела и со тековните страници за изложеност на COVID 
околу нашата локална област, важно е да посегнеме по поддршка доколку е 
потребно. Ве молиме, исто така, запомнете дека е во ред да одвоите некое време од 
учење преку Интернет, ако мислите дека тоа ќе биде од корист за вашето ментално 
здравје или менталното здравје на вашето дете. Во ред е да се исклучи! Ако сметате 
дека треба редовно да го правите ова, ве молиме контактирајте со мене или со еден 
од помошниците директори на училишта преку е -пошта на нашата област, за да 
можеме да ве поддржиме. 
 
Се надевам дека ќе им посакам добредојде на сите штом се вратат на училиште што 
е можно поскоро и се надевам дека ќе го завршиме остатокот од годината со 
минимални пореметувања. 
 

подготвителна година  prep@kororoitcreekps.vic.edu.au 
Прво одделение   grade1support@kororoitcreekps.vic.edu.au 
Второ одделение   grade2support@kororoitcreekps.vic.edu.au 
Трето одделение   grade3support@kororoitcreekps.vic.edu.au 
Четврто одделение  grade4support@kororoitcreekps.vic.edu.au 

     Петто одделение   grade5support@kororoitcreekps.vic.edu.au 
     Шесто одделение   grade6support@kororoitcreekps.vic.edu.au 

 
Подолу е линк до веб -страница за родителство што разговара за важноста да се грижите за себе како 
родител и старател. 
https://raisingchildren.net.au/grown-ups/looking-after-yourself/parenting/looking-afteryourself#why-
looking-after-yourself-is-important-as-a-parent-nav-title 

 
Наставен ден без ученици 

 

Нашиот ден без студенти ќе се одржи во понеделник, 16 август. На овој ден нема да има учење преку 
Интернет. Нашиот наставен кадар ќе биде вклучен во „Направете да се случи PYP“, што е предуслов за 
нашето училиште да ја задржи својата акредитација како глобално IB училиште. Имаме двајца 
надворешни презентери од ИБ кои ќе се претстават на персоналот преку Интернет. Канцеларијата и 
училиштето нема да бидат отворени во текот на денот. 

 
Ден на STEAM 

 

Drita, нашиот водач на STEAM во училиштето испрати информации за нашиот ден на STEAM во 
вторник, 17 август. Се надевавме дека ќе го поминеме денот развивајќи ги студентите кои се 
прашуваат околу науката, меѓутоа, поради сегашните околности, ќе го одложиме денот за подоцна во 
терминот. 

 
Анкета за учење преку Интернет за родители 
 

Благодарност до 246 семејства и негуватели кои одговорија на нашата онлајн анкета. Огромното 
мнозинство од заедницата сметаше дека училишната комуникација е оценета со девет или десет на 
скалата. Willе се обидеме да го одржиме ова ниво на комуникација и да бидеме што е можно појасни 
и концизни. Некои од повратните информации за ангажманот н made натераа да погледнеме начини 
да ги направиме лекциите поинтерактивни, па затоа се обидуваме да додадеме откритија. Имавме 
многу повратни информации дека учениците уживаа во малите групи додека се ангажираа повеќе, и 
беше многу подобро за ученикот да учи. Врз основа на повратните информации, вклучивме 
специјализирани сесии преку Интернет и нашиот специјализиран тим е возбуден што е онлајн со 
нашите студенти. 

АТРИБУТИ НА 
ИБ УЧЕНИЦИ 

 
Истражувачи 
Познавања 

Размислувачи 
Комуникатори 
Принципиелно 

Отворен ум 
Грижа 

Носител на ризик 
Избалансиран 
Рефлексивни 
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ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ 

16 август – Ден на наставната програма. Учениците не одат на училиште 

• 1-2 септември – тезга за подароци за Денот на таткото 

8 септември – Боја Забава Стартувај P-2 

9 септември – Боја Забавно Стартувај 3-6 

17 септември – Последен ден на училиште Термин 3. Учениците завршуваат во 14:30 часот 

4 октомври – Прв ден од училишниот термин 4 
 

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/ 

 

https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/


    Каков е тој звук? 

Музика на училишно sessionвонче: Можеби сте забележале дека музиката на училишната сесија ellвоно 

звучи поинаку оваа година. Музичките капетани Abe и Joshua работеа на промена на музиката што ја 

слушаме секој месец и изложување на KCPS на низа различна музика. 

Како функционира: Секој месец учениците од 4-6 одделение имаат можност да гласаат за избран жанр на 

музика што ќе се игра над П.А. Музичките капетани потоа работат да најдат соодветни примери на 

избраниот жанр и да ги објават. 

Избраниот жанр за Август: Рок ен рол и Р н ’Б 

Како звучи:  

„Рокенрол музиката вклучува машки вокал, електрични гитари, контрабас, тапани, 

пијано, хармоника и саксофони. Тие главно се со брзина од 140 отчукувања во 

минута или побрзо и вклучуваат силни отчукувања на ритамот 2 и 4. Ритамот и 

блузот вклучуваа пејачи, пијано, гитари, басови, тапани, саксофони, а понекогаш и 

придружни вокали. Тие главно се со брзина од 40 до 100 отчукувања во минута “. 

Abe (Капетан на музика во KCPS)   

Плејлистата: 

 

The Beatles - Roll over Beethoven  

Chuck Berry - Johnny B Goode  

The Rolling Stones - Around and Around  

Elvis Presley - Hound dog  

Bill Haley and The Comets - Rock around the clock  

Gene Vincent -Be Bop-A-Lula  

Bob Luman - Shake, rattle and roll  

Chubby Checker - Let’s twist again  

Ray Charles - Hit the Road Jack  

Ben E King - Stand by Me 

Chuck Berry -Maybelline 

Jackie Wilson- Please Tell Me Why  

Wanda Jackson –Hard Headed Woman 

Во наредните недели, учениците од четврто 

до шесто одделение ќе гласаат за нов жанр 

за музика во септември. 

Музичка историја: 

Рокенролот е жанр на музика што еволуираше во Соединетите држави во доцните 

1940 -ти и раните 1950 -ти години. Потекнува од афроамериканска музика како што 

се госпел, џез, ритам и блуз и кантри музика. 

Ритам и блуз, често скратени како R&B или R'n'B, е жанр на популарна музика што 

потекнува од афро-американските заедници во 1940-тите. 


