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Ажурирање на учење преку Интернет
Уште еднаш, добивме разочарувачки вести дека го продолжуваме нашето учење преку
Интернет до крајот на мандатот. Се надевав дека ќе ги вратам сите во одредена фаза, но
тоа не беше можно. Допрва треба да ми дадат какви било совети од Department of
Education за тоа како ќе изгледа терминот четири, бидејќи CHO и Premier с уште не го
објавиле своето соопштение. Откако ќе ги имам овие информации, ќе се осигурам дека
ќе ги добијам до семејствата што е можно поскоро.
Термински четири настани
За жал, планиравме да ја одржиме нашата десетгодишна прослава во терминот Четири.
Поради моменталната ситуација, ќе го одложиме ова до следната година и ќе славиме
кога се надеваме дека сите ќе се вратиме на лице место.
Студентска прослава
Би сакал да славам неколку студенти кои направија фантастична работа.

Naavya Gunaratna во H41 објави своја книга што сега е во продажба на Amazon!
Нејзината книга се вика ‘The Stick, the River and the Old Witch’.

.
Информации за авторот
Пишувањето и раскажувањето приказни е страст на Naavya,
бидејќи има само четири години. Прекрасното детство кога
порасна опкружена со природа со високи тропски дрвја, река во
близина на дворот со змејови Комодо, полиња и златен брег
назад во родната земја е една од причините за повеќето
нејзини инспирации. Нејзиното раскажување приказни се
претвори во пишување додека растеше, а пишувањето и
читањето станаа нејзините две омилени активности за
забава. Кога не пишува или чита, може да се најде како скита
во природата или размислува за рецепт што ќе го проба,
главно сладок!
The Stick, the River, and the Kind Old Witch од Naavya Gunaratna и
илустрирано од Nelith Gamhewage (xlibris.com)

Ние исто така имавме Sumishka
Bansal во H25 учествуваат во Saci
Books International Writing
Competition.
Таа победи во категоријата за
возрасна група 7-11 години.
Нејзиното пишување наскоро ќе
биде објавено како дел од
антологија.

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

Секоја година од 1945 година, CBCA им воведува книги на децата низ Австралија преку
Неделата на книгата CBCA. За тоа време, училиштата поминуваат славна недела во прослава на
книги и австралиски автори за деца и илустратори. Наставниците раскажуваат приказни
поврзани со тема за да ја нагласат важноста на читањето.
Кororoit Creek Primary School ќе ја прослави Неделата на книгата од 13 -ти до 17 -ти септември.
Оваа година темата е „Стариот свет, новиот свет, други светови“. Денот на костимите за ликови
на книги ќе се одржи во четврток, 16 септември. Студентите се поканети да се облекуваат како
лик од нивната омилена книга или како лик од приказна што сами ја создале. Тие се
охрабруваат да ги креираат своите костими од какви било материјали што им се достапни дома
и ќе имаат шанса да ја моделираат својата прекрасна облека за време на нивните состаноци на
WebEx.

ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ
16 септември – Ден на облекување на ликови на книги
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/

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

Уметност

За време на далечинско учење по уметност, студентите ги истражуваа уметничките

елементи на линија, форма и боја за да создадат уметнички дела. Студентите присуствуваа на сесии
на Webex во живо со нивните наставници по уметност и ги следеа наставните процеси за да ги
создадат своите уметнички дела, додавајќи свои карактеристики и дизајни на патот. Учениците од
прво и второ одделение се фокусираа на создавање апстрактни цртежи на предмети и природа
користејќи ги линиите, обликот и бојата на уметничките елементи за да го демонстрираат своето
развивање знаење за користење на обрасци за подобрување на карактеристиките на нивните уметнички
дела.

Физичка едукација

Неодамна, во областа на физичкото образование, на учениците, вработените

и родителите во заедницата на KCPS им беше дадена можност да учествуваат во предизвикот на KCPS за
трчање, пешачење или возење велосипед. Во текот на целата недела, беше неверојатно да се види
ангажманот во рамките на предизвикот на нашата заедница, и беше прекрасно да се видат сите возрасти и
семејства како се вклучуваат. Во текот на 5 дена, имавме вкупно 1722 одговори со 682 возења, 463 луѓе
трчаа и 854 луѓе одеа. Додавајќи ги сите овие одговори и растојанија заедно, како
заедница постигнавме огромни 2.658.500 милиони
километри! Ова растојание значи дека како заедница би
можеле да патуваме до Месечината 7 пати, да патуваме
околу границата со Австралија 178 пати и да патуваме
околу земјата вкупно 66 пати!
.

Француски

На француски јазик, подготвителните
студенти работеа на бои. За да ги
направиме физички активни додека
учиме преку Интернет, ја започнавме лекцијата со мало ловење
богатство. Наставникот ги повикува боите на француски и
учениците треба да ја обиколат својата куќа за да најдат предмет од таа боја. Исто така,
подготвителните студенти се ангажираа во некои активности за цртање и боење за да го
подобрат своето знаење за боите. Потоа, тие влегоа во просторијата за пауза со другите
ученици за да ја споделат својата работа. Одлична работа Подготвителна година!
.

Музика

За време на далечинско учење, учениците од одделение 3-6 се распрашуваа како се

користат моделите во музиката. На студентите им беа дадени можности да компонираат повеќе ритми
на различни начини, да ги пренесат тие ритми во Chrome Music Lab и да ги преуредат да претставуваат
мелодија, хармонија или комплементарен ритам.
За време на часовите по Webex, тие истражуваат голем број искуства
за музичко учење, вклучувајќи споредување и спротивставување на
две верзии на иста песна за да ја развијат нивната употреба на
музички јазик, ритмичко диктирање и изведување ритми преку
плескање на секоја ритмичка поделба.

Проектот за одржливост @ KCPS
Здраво семејства,
Голема благодарност до сите што придонесовте за Програмата за
рециклирање батерии на KCPS! Ние веќе собравме КОФИ и КОФИ со батерии и ќе
ја споделиме со вас Националната табла за резултати по празничната пауза!

Ej Kororoit Creek Primary School!
Тоа е Nikki Nickel овде од The Energized Guyz! Имам забавен предизвик за сите вас
што треба да го направите во текот на училишните празници за да му
помогнете на вашето училиште ДОБИЕ прекрасни парични награди во Big Battery
Rescue National Schools Challenge.
Вашиот предизвик: Создадете ваша сопствена станица за рециклирање
батерии дома! Најдете празен пластичен сад или дури и картонска кутија за да
го користите како контејнер за рециклирање на батеријата, а потоа украсете
го за да изгледате НЕВЕРОЈАТНО! Секој ден, пребарувајте низ секоја соба, фиока
и шкаф околу вашата куќа за да ги најдете сите потрошени батерии што
можете - и фрлете ги во контејнерот за рециклирање батерии за да ги
вратите на училиште кога ќе се вратите.
Натерајте ги вашите родители да помогнат да покажат колку добро сте
направиле и споделете фотографии од сите ваши прекрасни станици за
рециклирање батерии со објавување фотографии на вашата SEESAW!
Имајте прекрасен одмор за одмор.

