
 

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

Математичарите во Н09 беа поделени 
во еднакви групи. 
Ние користиме конкретни и слики 
претстави за да го прикажеме нашето 
споделување. 
До крајот на неделата почнавме да 
снимаме голем број реченици за да 
покажеме како се делиме помеѓу 
еднакви групи. 

  5 Ноември 2021 година 

 
Добредојдовте назад на сите наши студенти 
Прекрасно беше во последните три дена да се слушнат полни училници и да се 
видат учениците како се снаоѓаат со пријателите што не ги виделе во текот на 
целиот термин. Сите се сместија добро и навистина бевме импресионирани од 
непречената транзиција што се случи. Се надеваме дека ќе можеме да 
испратиме комуникација во наредните недели околу кога ќе се случи нашиот 
STEAM Day, како шанса за студентите да учествуваат во нешто што го 
пропуштивме за време на заклучувањето. 
 
Водечкиот тим на KCPS бараше начини на кои би можеле да го олесниме 
Божиќниот концерт во помал капацитет, и ќе обезбедиме некои информации за 
тоа и како мислиме дека тоа би можело да се олесни наскоро. 
 
Подолу се дадени неколку фотографии од нашите студенти кои поминуваат 
време во нивната училница по нивното враќање. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АТРИБУТИ НА 
ИБ УЧЕНИЦИ 

 
Истражувачи 
Познавања 

Размислувачи 
Комуникатори 
Принципиелно 

Отворен ум 
Грижа 

Носител на ризик 
Избалансиран 
Рефлексивни 

 

Авторите во H09 пишуваа за 
камелеони оваа недела, 
инспирирани од книгата на 
Eric Carle „The Mixed-Up 
Chameleon„  
Работевме на додавање 
детали и избирање конкретни 
зборови во нашето пишување. 
Кларк седи на „Авторското 
столче“ и го споделува своето 
пишување со своите врсници. 
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Ден на наставната програма 
На денот на наставната програма за персоналот, персоналот на KCPS учествуваше на обуката за 
разбирање и безбедност во заедницата. Оваа обука е клучна заложба во Marrung: Aboriginal 
Education Plan, десетгодишниот план на Викторија за поддршка на подобри резултати за 
учениците Koorie во раното детство, училиштата, вештините и обуката и високото образование. 
 
Целта на обуката беше да се зголеми разбирањето на Koorie културата и искуството за да се 
обезбеди силна основа за културно инклузивни практики. Обуката е фокусирана на: 

• Welcome to Country/Acknowledgement of Country 

• Историја, пред и по колонизацијата 

• Aboriginal заедници денес 

• Вклучување и рефлексивна практика 

• Aboriginal перспективи во Victorian училишна програма 
 
 
 
 

Првоодделенците 
истражуваа како можат 
ефективно да бројат 
голема колекција на 
предмети. 
Истражувавме различни 
начини на броење и 
одлучивме дека броењето 
еден и два трае долго кога 
се работи со големи броеви. 
Откривме и дека броењето 
во групи од десет ни 
помогна да не го изгубиме 
броењето. 
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ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ 

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

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

• 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 

• 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/  

 

Среќен Дивали 
Оваа недела е многу посебно време за многу од нашите семејства кои го слават Дивали. На 
членовите на нашата заедница кои го слават овој фестивал, во мое име и персоналот на KCPS ви 
посакуваме многу среќен Дивали. Се надеваме дека ќе уживате во вашите прослави со вашето 
семејство и пријатели. 
 

Време на завршување на училиштето 
Само потсетување дека за да се олесни безбедното враќање на учениците во училницата, имаме 
скалесто завршување на денот. Учениците можат да влезат во училиштето од 8.45 часот до 
ѕвончето во 9.00 часот. Ако студентите пристигнат после 9 часот, треба да одат во канцеларија и да 
добијат доцна карта. На крајот на денот, учениците од подготвителната година/второто 
одделение/четврто одделение/шесто одделение ќе го завршат училиштето во 15.05 часот, а 
учениците од прво одделение/трето одделение/петто одделение ќе го завршат училиштето во 
15.15 часот. Запомнете дека учениците не треба да пристигнуваат пред 8.45 часот бидејќи 
игралиштето не е надгледувано. 
 

Маски 
Во моментов поминуваме преку над 100 маски дневно. Ова не е добро за депонијата и за заштита 
на нашата животна средина, Климатскиот самит што моментално се одржува во Глазгов е 
навремен потсетник за ова. Ве молиме не заборавајте да ги испратите учениците на училиште со 
маски. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ажурирање на изложбата на KCPS 
Нашата изложба од шесто одделение е во тек, при 
што учениците ги истражуваат нивните прашања и 

контактираат со експерти за да соберат повеќе 
информации. Можете да проверите некои од 

нивните патувања за пребарување на нашата нова 
веб-страница на Изложбата! Останете во тек за 
повеќе информации за тоа како можете да ги 

видите нашите студентски акции! 
KCPS 2021 Exhibition (google.com) 

 

 
Средба на шестоодделенци со нивните ментори. 

https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Feducation.vic.gov.au%2Fkcpsexhibition%2Fkcps-exhibition-journey%3Fauthuser%3D0&data=04%7C01%7CLeesa.Cilia%40education.vic.gov.au%7C919706351e9c4a27640d08d99903e2e4%7Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f%7C0%7C0%7C637709064482458448%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vb4w4QjsOP4t5qF5hcXJLkCunYW4Czd2HZX4qdzJJSs%3D&reserved=0


 
 

Уметност   Беше одлично да се вратиме во рутината и да ги видиме сите наши прекрасни 

студенти кои се враќаат во уметничката соба! Во текот на овој училишен мандат, второодделенците го 

истражуваа предметот структура. Учениците добија можност да експериментираат со материјали како 

пластелин и глина за да создадат пејзажи и саксии, како и да развијат сопствена техника за 

обликување на глина користејќи стратегија за штипкање и повлекување за да ја создадат својата 

посакувана форма. Студентите исто така беа изложени на алатки за бодување од глина за да додадат 

шаблони на нивните дизајни на саксии, како и боја за подглазура за да ги оживеат нивните садови. 
 

Физичка едукација  Во текот на изминатите две недели, беше одлично да се видат 

сите ученици кои физички се враќаат на училиште и возбудата со која доаѓаат на часот по физичко 

образование беше одлична! Учениците од подготвителната година и првачињата продолжија да ги 

истражуваат основните вештини за додавање, потскокнување и шутирање. Второодделенците исто така 

продолжија да ги истражуваат овие вештини и се фокусираа на нивна примена во различни мали игри 

и активности. Третоодделенците почнаа да ги истражуваат вештините што ги користат во инвазивните 

игри како кошарка, фудбал и ракомет. Тие ќе поминат 2 недели истражувајќи го секој спорт, каде што 

ќе вежбаат и применуваат различни вештини во рамките на активностите и за време на играта. 

Четвртоодделенците исто така почнаа да ги истражуваат различните вештини и стратегии што ги 

користиме во тимските спортови. Тие ќе продолжат да ги применуваат во различни ситуации на 

движење врз основа на тоа на кој спорт ќе се фокусира нивната класа. Конечно, петтоодделенците и 

шестоодделенците исто така почнаа да истражуваат различни тимски спортови. Во рамките на овие 

спортови, тие се фокусираа на различни тимски стратегии за да им помогнат да постигнат успех 

заедно. Ова вклучува истражување на различни тактики како што се примена на различни зони при 

одбрана, одржување на посед на топка и идентификување како да се создаде и да се пресели во 

вселената за да се добие додавање. 
 

Француски  Овој термин, студентите од подготвителната година ја 

истражуваа приказната за „старата дама што голтна мува“. Тие учат за различните 

животни од приказната на француски јазик. Со тие животни играа игри за паметење и 

шаради. Учениците исто така слушаа инструкции на француски и ги правеа животните 

користејќи тесто за играње. Во наредните недели, учениците од подготвителната 

година ќе ја учат азбуката на француски за да вежбаат правилно да ги изговараат тие 

животни. На крајот од термин, студентите ќе ја ре-креираат приказната за „старата 

дама што голтна мува“ додека секој студент ќе работи на една страница.  
                                                     

Музика  Првачињата го продолжија своето учење и развивање на вештини на укулеле со фокус 

на „Како можеме да вежбаме за претстава?“. Учениците повторно ги разгледаа држењето на телото, 

ракувањето, читањето табели со акорди и изведувањето акорди што го поддржа нивното учење и 

изведба на песни на укулеле. Студентите се распрашуваа за прашањето „Како можеме да вежбаме за 

изведба?“ за дополнително да го поддржат нивното разбирање за ефективно вежбање и вежбање 

укулеле. Тие гледаа да применат различна стратегија секоја недела како што се „повторување“ и 

„забавување“ за да го поддржат нивното учење. Учениците ги вежбаат своите песни во различни 

контексти, како што се, индивидуално, во партнери и како цело одделение. 
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Билтен за OSHC  05/11/2021 
 
Конечно, сите деца се вратија на училиште. Многу е добро да се видат среќните лица на децата. 
 
Во OSHC оваа недела, го славиме Дивали, фестивал на светлата. 
Следната недела ќе направиме активности за Националната недела на рециклирање. Децата ќе 
бидат охрабрени да користат рециклиран материјал за да се занимаваат со уметност и занает. 
 
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. 
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