
 

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

ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ 

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

• 24 Ноември – Пешачка екскурзија за второ одделение до Kororoit Creek Park (H17 H20 H23) 

• 25 Ноември – Трчање во боја настан за градинка до второ одделение 

26 Ноември – Подготвителна година Транзиција на лице-место 1 час сесија 

• 26 Ноември – Пешачка екскурзија за второ одделение до Kororoit Creek Park (H19 H21 H22) 

29 Ноември – Подготвителна година 100 дневна прослава 

• 29 ноември-1 декември – камп за шесто одделение 

• 2 декември – VHAP мастерклас 

• 6-8 декември – Камп за четврто одделение 

• 7 декември – дипломирање во шесто одделение 

9 декември – Екскурзија во аквариум SeaLife за прваче (H10 H11 H13 H15) 

10 декември – Екскурзија во аквариум SeaLife за прваче (H07 H08 H12 H14) 

• 17 декември – Последен ден од училишниот термин 4. Учениците завршуваат во 14:30 часот  
 

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/  

 

  22 Ноември 2021 година 
. 

Ден на сеќавање 
На 11-ти ноември, го одбележуваме Денот на 
сеќавањето и ја признаваме услугата на мажите 
и жените кои и служат на својата земја и се 
залагаат за мир. Во текот на изминатата недела, 
учениците учествуваа во активности кои им 
овозможија да размислуваат и да се сетат на 
значењето и важноста на Денот на сеќавањето. 
 

Нашите студенти и вработени во KCPS застанаа 
пред 11:00 часот за да го одбележат Денот на сеќавањето. Нашите училишни 
капетани, Lenix и Mikayla го водеа училиштето низ комеморацијата преку Webex. 
Целото училиште ја слушаше Last Post, имаше едноминутно молчење и на крајот 
ја слушаше австралиската химна. Ве молиме одвојте малку време за да 
размислите и запомните. 
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Уметност  Во текот на четвртиот училишен мандат, третоодделенците 

истражуваат мешани медиуми и ги развиваат своите вештини за цртање 

користејќи ја техниката на шрафирање за да ја рекреираат сопствената верзија 

на уметничкото дело Ѕвездена ноќ на Vincent Van Gogh со маслени пастели. 

Студентите се фокусираа на тоа како можат да користат шрафирање за да 

создадат движење во нивните уметнички дела, како и да создадат мешавини на 

бои за да ги подобрат полесните и потемните области од нивната работа. Тие 

ќе почнат да ги создаваат своите последни илустрации за овие слики 

користејќи PVA лепак како преглед, како и мешање на маслени пастели на 

врвот за да ја подобрат естетиката и текстурата на нивните најнови уметнички дела со мешани медиуми. 
 

Физичка едукација  Во последните две недели од часот по физичко, учениците од 

подготвителна до второ одделение продолжија да ги усовршуваат своите техники преку основните 

вештини за шутирање, додавање и дриблинг. Овие студенти се фокусираа на испитување како 

правилно да ги изведат овие вештини и како можат да ги променат своите идеи за да ги подобрат 

своите перформанси. Третоодделенците и четвртоодделенците истражуваа како да ги користат 

вештините за одредена цел во повеќе спортови. Овие ученици беа прашани кога да користат 

специфични вештини во спортот и кога и како да ја променат вештината за да одговараат на целта. Од 

учениците беше побарано да го објаснат своето размислување како дел од овој процес. Учениците од 

петто и шесто одделение го искористија своето влијание за да ротираат низ нивните избрани 

спортови, задржувајќи го својот фокус на тимска работа, решавање проблеми и стратегии за нивниот 

тим да биде успешен. 
 

Француски  Овој термин, второодделенците работат на 

создавање на двојазична книшка на тема „Pierrot le seau“ (Tucket 

the bucket). Преку оваа брошура, учениците учат како да ги 

изразат чувствата и емоциите, временска прогноза и да ги 

запишуваат зборовите од вокабуларот поврзани со градината на 

француски јазик. Тие ја негуваат и својата имагинација со 

менување на некои зборови во текстот и нивно заменување со 

претходно изучен вокабулар. До крајот на училишниот мандат, 

секој ученик ќе има своја персонализирана книга со приказни. 
      .                                                                            
Музика  Второодделенците продолжија со учењето и развојот на укулеле вештини со фокус на 

„Како да вежбаме за концерт?“. Учениците ги препрочитаа табелите со акорди и ги изведоа акордите за 

да го поддржат нивното учење и изведба на песни за укулеле. На учениците им беше поставено 

прашањето „Како да вежбаме за концерт? За дополнително да го поддржат нивното разбирање за 

ефективната практика на укулеле за да се осигураат дека се самоуверени и целосно подготвени за 

изведување. Тие бараа да применуваат различна стратегија секоја недела како „повторување“ и 

„забавување“ за да го поддржат нивното учење. Оваа недела, фокусот беше ставен на практикувањето на 

стратегијата „меморија“, каде што студентите беа охрабрени со водечки прашања за поддршка на 

нивното размислување, развој и имплементација на оваа стратегија за практика. Учениците ги 

практикуваат своите песни во различни контексти, како што се индивидуално, со партнери и со фокус 

на свирење во текот на часот за да ги подготват за изведба. 



    

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 ноември: Оркестарска музика 

Како звучи:  

„Оркестарската музика, вообичаено наречена класична музика, е жанр на 

музика во кој темпото, висината и јачината на звукот може да варираат. 

Песните како Flight of the Bumble Bee може да бидат брзи и фортисимо, но 

може да бидат и меки или пијано. Песните како Beethoven’s 5th Symphony 

се умерено и форте што значи средна брзина и гласна јачина. 

-Josh (Музички капетан на KCPS) 

Плејлистата: 

 

Franz Lizst - Un Sopiro 

Traditional - Romance De Amor  

Claude Debussy - Clair de lune 

Franz Liszt - La campella 

Ludwig Van Beethoven – Symphony no. 5 

Antonio Vivaldi - The Four Seasons (Spring) 

Wolfgang Amadeus Mozart - Piano Sonata No. 11  

Georges Bizet - Carmen: Les Toreadors  

Pyotr Tchaikovsky - Lo Schiaccianoci: Danza Russa  
 

Во наредните недели учениците од 4-6 

одделение ќе гласаат за нов жанр за музика 

во декември. 

Музичка историја: 

Оркестарска или класична музика е музика напишана во европската традиција во период кој 

траел од 1750 до 1830 година. Популарните инструментални форми од класичниот период ги 

вклучувале симфонијата, концертот и гудачкиот квартет. Во втората половина на 18-тиот век и 

почетокот на 19-тиот век се гледаат животите и кариерите на некои познати композитори на 

европската музика-- Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn и Ludwig Van Beethoven. 

Класичната музика најчесто се изведува од обучени музичари во концертни сали, оперски 

куќи и цркви. 
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Билтен за OSHC  22/11/2021 
 
Оваа недела, нашите деца учат за безбедноста на патиштата и прават уметнички и занаетчиски 
активности за да знаат за безбедноста на патиштата. 
Следната недела ќе обезбедиме активности засновани на неуредна игра. Ќе научиме да се 
почитуваме едни со други и да бидеме инклузивни. 
 
Развивме зеленчукова градина каде децата одгледуваат зеленчук и го користиме тој свеж, 
органски зеленчук во нашата кујна за да направиме некои вкусни попладневни закуски. 
 
Обезбедуваме здрав избор на појадок на сесијата пред училиште и здрава попладневна ужина 
на сесијата после училиште. Ние ги следиме советите за здрава исхрана на Nutrition Australia 
 
Ги испуштаме децата од подготвителна година и прво одделение во училиште по утринската 
сесија и ги собираме сите деца од училиштето за попладневната сесија. 
 
 
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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