
 

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

  11 октомври 2021 година 

 
Врати се на училиште 
Се надевам дека сите имаа пријатен и мирен период за одмор. Напорно се 
подготвуваме за учениците да се вратат на училиште во наредните недели. 
 
Од понеделник 18 октомври (трета недела од терминот 4) 

• Подготвителна година (од понеделник до среда) 

• Прво и второ одделение (четврток и петок) 
 
Од вторник 26 октомври (четврта недела од термин 4) 

• Подготвителна година (од понеделник до среда) 

• Прво и второ одделение (четврток и петок) 

• Трето и четврто одделение (вторник и среда) 

• Петто и шесто одделение (четврток и петок) 
 
Од петок 5 ноември 
Се очекува сите студенти да се вратат на учење на лице место. 

. 
Ве молиме имајте предвид дека нашиот Ден на наставната програма во училиште во 
понеделник 1 -ви ноември сепак ќе продолжи. 
 
Оваа недела ќе им испратам информации на родителите на подготвителната година, 
првачињата и второодделенците, за нивното дете да се врати на училиште. Планираме да 
осигураме дека студентите брзо ќе се вратат во рутините во училницата додека ја 
поддржуваат благосостојбата на нашиот студент по тежок период на работа на далечина. 
 
Ден на наставната програма во училиште 
Денот на наставната програма на училиштето сепак ќе се одржи на 1 ноември. Наставниците 
ќе завршат обука за тоа како да ги вклучиме домородните австралиски перспективи во нашата 
програма за PYP со надворешни презентери. Ова го гледаме како одлична можност да видиме 
каде можеме да додадеме домородна австралиска перспектива на секоја од нашите единици 
за учење. 
 
Термин 4 Настани 
За жал, мораме да ја одложиме 10-годишната прослава што беше планирана за овој 
училишен термин. Поради сегашните ограничувања, наместо тоа, ќе славиме на почетокот на 
следната година. Се надеваме дека нашето трчање во боја ќе се одржи во недела 8 од овој 
училишен термин, бидејќи сме возбудени што с allow уште ќе им дозволиме на учениците да 
слават и да ги покажат своите напори за собирање средства. Училишните кампови за 
подготвителната година до трето одделение се откажани за училишниот термин 4. Сеуште 
чекаме совети за училишните кампови за четврто и шесто одделение. Се надеваме дека ќе 
имаме настани за дипломирање и концерти на крајот на годината, но додека не ни се дадат 
појасни упатства, не можеме да дадеме никакви информации за овие настани.
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ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ 

• 18 Октомври – Подготвителна година етапно враќање на учењето на лице место  

• (од понеделник до среда) 

• 18 Октомври – Фазно враќање на прво и второ одделение на учење на лице место (четврток и петок) 

• 26 Октомври – Враќање на трето и четврто одделение на учење на лице место (вторник и среда) 

• 26 Октомври – Фазно враќање на петто и шесто одделение на учење на лице место (четврток и петок) 

• 1 Ноември – Ден на наставната програма во училиште. Учениците не посетуваат училиште 

• 2 Ноември – Државен празник на Melbourne Cup 

• 5 Ноември – Се очекува сите ученици да се вратат на учење на лице место од понеделник до петок 

• 24 Ноември – Трчање во боја настан за трето одделение до шесто одделение 

• 25 Ноември – Трчање во боја настан за градинка до второ 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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Уметност   Во уметноста, студентите од 1 и 2 одделение 

се распрашуваа за апстрактна уметност. Тие истражуваат како 

линијата, обликот и бојата може да се користат за да се направи 

уметничко дело апстрактно и ги истражуваат разликите помеѓу 

апстрактната и реалистичната уметност. Учениците беа во 

можност да ги идентификуваат различните форми во објектите 

забележани во околината, користејќи го ова за да го 

информираат својот цртеж. Студентите исто така беа во можност да користат голем број на контрастни 

бои во нивната работа за да ги направат карактеристиките издвоени, како и комплементарни бои за да 

нагласат кои аспекти од нивната работа одат заедно. Користејќи го ова знаење, студентите успеаја да 

го создадат конечното уметничко дело што е апстрактно дрво и вклучува животно по нивен избор. 
 

Физичка едукација  Во физичко образование оваа недела, учениците од 6 одделение започнаа 

да работат на нивната изложба, испитувајќи „природниот свет и неговите закони“, како и 

„интеракцијата помеѓу природниот свет и човечките општества“ преку спортски објективи. Учениците 

беа изложени на вообичаени сили како што се триење, гравитација и отпорност на воздух и 

истражуваа како овие влијанија врз видовите спортски терени што се користат во различни игри и 

како е дизајнирана опремата. Учениците од петта година го зајакнаа своето разбирање за 

компонентите за фитнес поврзани со здравјето, применувајќи го нивното разбирање за сценарија за 

обука и исто така започнаа да го истражуваат Водичот за здраво јадење. Студентите од 3 и 4 

одделение, исто така, беа изложени на Водичот за здрава исхрана оваа недела и продолжија да се 

распрашуваат за физичките, менталните и социјалните придобивки од спортот и вежбањето. 

Учениците од 1 и 2 одделение беа во можност да развијат сопствени фитнес игри, земајќи 

инспирација од активните игри што ги играа за време на нивните часови во живо минатиот мандат. 

Конечно, учениците од првото одделение истражуваа различни вежби и размислуваа за тоа како 

нивното тело реагира различно на секоја од нив. 
 

Француски  На француски јазик, одделение 3 и 4 се распрашуваа за пишување и изразување 

приказни, базирани на приказната Книга Jунгла. За време на оваа единица, учениците ги научија 

имињата на разни животни на француски јазик и вежбаа како да напишат двојазична приказна користејќи 

различни алатки како што се мапи на приказни, резимеа, описи и кратки текстови. Тие, исто така, 

применија широк спектар на правила за граматика и изговор на француски јазик, како и користење на 

изразите на лицето и телата за комуникација. Се надеваме дека до крајот на термин 4, учениците ќе 

можат да ги користат своите написи за да создадат училишна претстава што ќе прикажува свои верзии 

на Книгата за џунглата.    .       

.                                                              
MUSIC  Во текот на првата недела од 4-тиот термин, подготвителната година до 

петтоодделенците учеа да читаат информации од табелите за песни за да изведуваат песни. 

Студентите беа поканети да изберат песна од нашиот музички блог и да користат опсег на ресурси 

(видеа, снимки од песни и табели за песни) за да го поддржат нивното учење за избраната песна. 

Студентите потоа вежбаа и ги изведуваа своите песни користејќи онлајн или дигитални инструменти. 

Учениците од одделение 6 го започнаа своето изложбено патување со две провокации на Seesaw, 

истражувајќи во природниот свет и неговите закони и интеракцијата помеѓу природниот свет 

(физички и биолошки) и човечките општества преку музички објективи. 
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Билтен за OSHC  11/10/2021 
 
Тешко е да се поверува дека веќе сме на термин 4 и има уште десет недели до крајот на 2021 
година. За родителите, децата и наставниците е предизвик да се справат со новите норми, но 
ние ќе ги надминеме. 
 
Во нашата програма за OSHC, ние обезбедуваме можности за учење преку нашата програма 
базирана на игри со забавни активности и игри. Исто така, им овозможуваме на децата многу 
различни искуства што ги охрабруваат децата да користат креативност и имагинација. 
 
Обезбедуваме здрав избор на појадок на сесијата Пред грижа за училиште и здрава 
попладневна закуска на сесијата По грижа по училиште. 
 
Ги испуштаме децата од подготвителната година и прво одделение на училиште по утринската 
сесија и ги собираме децата од училиштето за попладневната сесија. 
  
Темата оваа недела беше Оди Диво, каде што децата имаа можност да прават секакви диви 
активности. Темата на нашата следна недела е Недела на суперхерои. 
 
Нашата програма за летен одмор ќе работи: 
Од 20/12/2021 до 23/12/21 во декември & 
Од 04/01/2022 до 28/01/2022 во јануари 
Настани од интерес ќе бидат екскурзии и настани на лице место со многу забавни активности. 
 
Нашите работни часови се: 
Пред грижа за училиште- 6:30 - 8:45 часот 
Грижа по училиште- 15:15 - 18:30 часот 
Програма за одмор на училиште- 6:30 -18:30 часот 
Ден на наставната програма- 6:30 -18:30 часот 
 
Ве молиме, не двоумете се да не контактирате доколку имате какви било прашања 
Нашите детали за контакт: 
Mamata.jagaty@ymca.org.au 
Kororoitcreekoshc@ymca.org.au 
Број на услуга: 0419 877 251 / 0437 527 623 
Број за услуги на клиентите: 8371 0500 
Посетете ја https://childrensprograms.ymca.org.au/before-after-school-programs/kororoit-creek-
primary за повеќе информации, запишување и резервација. 

 Тимот на OSHC 
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MUSIC LESSONS
GENESIS MUSIC SCHOOL

Want to learn how to play
an instrument? Sign up now!

CALL 0421 426 674 
FOR ENQUIRIES

 
ENROL

GENESISMUSICSCHOOL.COM.AU 

Learn at your own pace and improve your skills
in playing various instruments under the

guidance of our expert musicians.

Genesis Music School 
ONLINE


