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Добредојдовте назад во вториот термин. Сите студенти се населиле во текот на 
првите неколку недели. Успеав да стигнам до многу домашни соби и сите 
класови се средени и работат добро. Во дворот, видовме студенти кои навистина 
добро си играат заедно и се внимателни кон другите, што беше пријатно. 
 
За време на празниците, направивме некои големи работи во училиштето со 
ажурирани и повторно засадени сите градини околу училиштето, обоен 
кошаркарскиот терен, исчистени сите површини со вештачка трева и 
инсталирани безбедносни камери. Училиштето изгледа навистина 
презентативно за целото наше училишен пикник во четвртата недела. 
 
Ден на наставната програма 
Потсетување дека понеделник 16 мај е ден на наставна програма. На овој ден 
нема да присуствуваат студенти. Училиштето ќе работи со Dan Petro, кој е 
психолог за однесување од US околу начините на кои можеме да ја поддржиме 
емоционалната регулација на учениците во училницата и во дворот. 

 
Ден на професионална пракса 
Покрај денот без студенти закажан за 16 мај, Department of Education одвои уште еден ден според 
новата EBA, за наставниците да имаат ден за професионална пракса за поддршка во оценувањето 
и известувањето. Овој ден ќе се одржи на 10-ти јуни. Ова ќе биде ден кога учениците нема да одат 
на училиште. 
 
Паркинг околу училиштето 
Разочарувачки е што некои родители се паркирале на паркингот на персоналот во времето на 
времето за собирање и заминување на учениците. Ве молиме не влегувајте во паркиралиштата на 
персоналот, тие се САМО за ПЕРСОЛНИЦИ. Потсетување дека исто така е несоодветно да се 
блокираат соседните патишта и улици додека се чека да се земат децата од училиште. Ве молиме 
користете го кружниот тек на Tenterfield Drive и Leichhardt Avenue кога барате соодветно место за 
паркирање. 

  
Комеморација на Денот на Анзак 
 
Во вторник, 26 април, персоналот и 
студентите на KCPS се сеќаваа на Денот на 
Анзак. 
 
Како училиште, се собравме да им оддадеме 
почит на мажите и жените кои ѝ служеа на 
нашата нација во сите војни, конфликти и 
мировни операции. 
 
Учениците обоија и создадоа булки кои 
треба да се додадат на нашето училиште и 
имаа можност да купат значки и нараквици 
Anzac во текот на неделата. 
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Честитки за нашите капетани на класата за 2022 година!
Учениците беа номинирани за улогата и беа избрани врз основа на тоа кои

нивните соученици ги сметаат за најдобри кандидати и кој според нив најдобро ќе
го претставува нивниот клас. Карактеристиките на капетанот на класата и

атрибутите на профилот на ученикот беа земени предвид кога соучениците го
направија својот избор.

Подготвително одделение

H01 Lilly W Ashleigh K

H02 Lucas B Darius H

H03 Ujas S Stella G

H04 Taisha K Muhammad D

H05 Thomas F Francine E

H06 Dilein K-A Isabella C-C

H09 Eve C Logan P

Прво одделение

H07 Vilva J Gaya S-P

H08 Mason J Grant H

H10 Aadya T Usman Z

H11 Mason S Talia M

H12 Clark G Scarlett N

H13 Aakira N Harvey H

H14 Sarim A Natalie L



Второ одделение

H15 Alexandra N Andre T

H16 Muhammad B Ashnoor B

H17 Liam O Sofia G

H18 Sayuni J Eziah B

H19 River S Jasmine G

H20 Hamza K Olivia A

H21 Amelia C Diyon S

H22 Elena V Liam C

H23 Georgia D Arqam A

Трето одделение

H24 Athan P Cooper T

H25 Divjot S Charlotte A

H26 Cruz B Rehat Kaur T

H27 Lavanya K Mirajane S

H28 Xander V Harseerat K

H29 Sierra B Samira E

H38 Lexi J Dihein K-A

H54 Lana C Jack V

H55 Walden P Hayley T



Четврто одделение

H30 Oliver S Audrey V

H31 Cooper W Karaj V

H32 Nadia P Noah A

H33 Domenik M Aadya P

H34 Eleora A Ryan N

H35 Avi P Kayley P

H36 Ivraj D Amelie N

H37 Ava F Denivio J

Петто одделение

H39 India S Sariah M

H40 Tommy M Charlize L

H41 Marissa Jo S Ariana L

H42 Orlando C Ansh S

H43 Kayla S Noah B

H44 Sarah M Sabnoor J

H45 Hassan A Amaira D

H46 Scarlett P Kirthik A-K

H47 Saanvi S Kaiden C



Честитки за нашите капитени на зелениот тим за 2022 година!
Студентите беа избрани врз основа на нивната демонстрација на

карактеристиките на PYP и нивната посветеност да работат заедно за да создадат
позелен и поодржлив KCPS.

Подготвително одделение

H01 Hudson C Ariana N

H02 Rubani K Ibrahim S

H03 Dayal S Aadila H

H04 Musa B Janae G

H05 Holly M Luke T

H06 Amber T Aleksandar J

H09 Selena K Thomas H

Прво одделение

H07 Ava I Junxi W

H08 Zara F Eddison S

H10 Liam P Olivia T

H11 Elena B Neriah S

H12 Alexander C Milena M

H13 Georgia G Ariana P

H14 Lamia C Ranveer S

Второ одделение

H15 Leilani I Ethan B

H16 Jake C Amy C

H17 Maksim P Noah P



H18 Alexi K Viuna L

H19 Hudson M Jay M

H20 Dua N Maaz A

H21 William L-P Zara F

H22 Mia D Gak G

H23 Sienna-Rose P Nouman S

Трето одделение

H24 Sayuri B Judie K

H25 Deegan S Akoul M

H26 Maya T Luke M

H27 Shankar M Elisha D

H28 Sehajpreet G Joanne L

H29 Alexandra G Ella S

H38 Bailey W Abbasali H

H54 Kartik K Myrah A

H55 Aya E Laaethya R

Четврто одделение

H30 Saamya S Sanjana B

H31 Alayna C Aleena A

H32 Viraj U Ruby S

H33 Chloe H Agnes L

H34 Shania A Paarthiv B

H35 Saisha P Prisha S

H36 Haley C Cameron M



H37 Rafael R Kaira R

Петто одделение

H39 Tia G Dina N

H40 Abdullah K Seerat D

H41 Liorah L Shivada J

H42 Mila-Rose C Bhaavana A

H43 Joshua M Mahira J

H44 Isabelle B Ruby S

H45 Dhiyaa J Emily H

H46 Amelia S Chanelle N

H47 Keely G Prakasha P

Шесто одделение

H48 Christabelle S Sam S

H49 Ranvijay [RV] M Ivy L

H50 Kaarthik D Lawson R

H51 Penny C Ash P

H52 Roman P Reyhan A

H53 Isabella G Alexis C

H57 Vidushi N Lenny B

H58 Maham H Ekam K



 

      PYP  Ажурирање 
 

Еден од клучните фокуси на нашата работа како училиште PYP е да 

истражиме како можеме да ја вклучиме студентската агенција во развојот и 

планирањето на нашата наставна програма. Во моментов, лидерите на 

студентите и капетаните на класовите го прават својот прв обид да му 

помогнат на нашиот персонал да ги планира нашите претстојни единици. 

Нашите лидери на ученици од шесто одделение ги водат нашите 

новонајавени капетани од трето до петто одделение во деконструкцијата на 

централната идеја за нивната следна единица. Ова вклучува дефинирање на 

клучните зборови во секоја централна идеја, размислување за синоними и 

започнување со документирање на идеи за интереси, искуства и ресурси за 

кои мислат дека имаат силна врска со Единицата. 

Во следните неколку недели, 

нашите капетани од трето до петто 

одделение, како и нашите лидери 

на ученици од шесто одделение, 

ќе присуствуваат на состанок за 

планирање на персоналот и ќе го 

искористат својот глас за да ги 

споделат своите идеи и 

размислувања за насоката на 

нивната нова единица. 

Ќе се трудиме да ве 

информираме за некои од 

неверојатните идеи што ги 

произведуваат. 

 

 

 

 

 

Што е агенција за учење? 
 

Агенцијата за ученик е поврзана со 

верувањето на ученикот во нивната 

способност да успее (самоефикасност). 

 

Кога учениците имаат агенција, улогата на 

наставникот и ученикот се менува; односот 

помеѓу наставникот и ученикот се гледа 

како партнерство. 
 

Учениците преземаат иницијатива, 

изразуваат интерес и чудење, прават 

избори и се свесни за своите цели на 

учење. Тие се активно ангажирани и го 

следат и го прилагодуваат своето учење по 

потреба. Учениците нудат повратни 

информации за другите и се консултираат 

за одлуките што ги засегаат. Во училиштето, 

учениците преземаат одговорност за 

нивното учење и соработуваат со 

наставниците и другите ученици за да ги 

планираат, презентираат и проценат 

потребите за учење. 
 

Наставниците ги препознаваат 

способностите на учениците преку 

слушање, почитување и одговарање на 

нивните идеи. Тие донесуваат внимателни 

размислувања и одлуки со акцент на 

односите, дијалогот и почитувањето еден 

кон друг. 
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Спортско ажурирање 
 
 
Регионален тенис 
Би сакале да им оддадеме признание на заложбите на ученичката Lily 
од шесто одделение, која неодамна го претставуваше KCPS на 
тенискиот турнир Western Metropolitan Region. 
Лили одигра одлично, победувајќи ги од нивните игри во директни 
сетови. Таа потоа се натпреваруваше во натпревар каде за жал загуби 
во многу тесна игра. Лили заврши на третото место на турнирот, и сите 
сме горди на нејзиниот напор! Браво Лили, и се најдобро за сите ваши 
идни тениски турнири оваа година!  

 
Турнир во голф 
Неодамна, ученичката од шесто одделение Џорџија го претставуваше 
KCPS на Турнир за голф School Sports Victoria. Џорџија играше 
исклучително добро во текот на целото натпреварување и ние сме 
исклучително горди на нејзините напори. 
Во име на заедницата на Kororoit Creek, сакавме да ви кажеме огромно 
честитки за сите ваши напори и среќа за сите други ваши голф турнири 
во текот на оваа година! 
 

 

Окружен фудбал 
Во среда, 27 април, шестоодделенскиот училишен фудбалски тим го претставуваше КЦПС на 
турнирот Deer Park District AFL. За овој настан тимот се натпреваруваше со уште 4 училишта. Во 
текот на 4-те кола, екипата на КЦПС одигра исклучително добро, добивајќи ги сите 4 
натпревари. Тимот потоа се натпреваруваше во големото финале кое беше исклучително 
изедначена игра. На крајот, играта можеше да оди во секој случај, но за жал загубивме со 2 
гола разлика. Сите вклучени ученици треба да бидат исклучително горди на нивните напори, 
како и на спортскиот дух што го покажаа во текот на времетраењето на турнирот. Конечно, би 
сакале да ги одредиме напорите на Aaron Morais кој беше награден за „најдобар и 
најправеден“ играч на денот. Одлична работа за сите вклучени! 

 
Окружниот крст кантри 
Во среда, на 4 мај, KCPS имаше тим од 60 ученици 
кои се натпреваруваа на Deer Park District Cross 
Country Carnival во Brimbank Park. За овој настан, 
учениците кои се натпреваруваа во возрасната 
група од 9/10 години истрчаа 2 километри, а 
учениците кои се натпреваруваа во групите 11 и 
12/13 години истрчаа 3 километри. Патеката беше 
предизвикувачка бидејќи вклучуваше трчање по 
нагорнини и спуст, кои сите наши спортисти го 
освоија. Ние сме исклучително горди на напорите 
на сите студенти кои се натпреваруваа. Од сите нас 

во КЦПС, би сакале да им упатиме огромни 
честитки и среќа на 26-те студенти кои се 
квалификуваа да не претставуваат на Division 
Carnival на 1-ви јуни 



МУ����
Уче����те �� ��т��то ����ле��� �е р���р��у��� за ���т���на�� ��еја „Реп����ар�� ��ка����
з�а�ње“. Уче����те �� ��з�и���т ��о�т� �е�т��� �а г����а п���� с�и��ње н� ���ер���� ш�о ��
ко���т� а���д��е C и G. Уче����те ����с�е� ��з�и�н� ��р��е��� за ���б�ње з� �� �и п���р��� да ��
на���� с�ојот ����р�о�� к��о �т� �� �аб����ање, п�е�к�ње с� ���ме���� на ����ди�� ��и п���
ве���ње н� ��р���е д����и. Сту���т��е ��т� �а�� к��и�т��� �аб��� �а �н��и�� з� �а ��
ан����ир��� �уз����те ����ен�� (ди����ка, то�, те���, ин��р����та��ја, ка���т��, то���н���
и с���к���а) за �� ја �п��а� м����ат� ��� ја с����ат �� ��в�а�� ф���ат���� из���б� о� 1-ри
те���н. Уче����те ����н�а�н� �� �од���в��а�� з� �а�р����т �а�т�� �� уч����на�� ��ед����
по���н� �о �т���о� �ч��и��н ���.

УМ����С�
Овој те���н ���то����ле���т� �о ��т���ув��� �ли���с���то. Ти� �к��ер����ти���� со ����л�а
боја з� �� �ор����т �е�н��� �ак� ��� се Sg�affi��, Po�n���li��, Dr� ��us���g и Ble���n�. Уче����те
ве���� да ����ти����ва�� ��и т����ки ��јдо��� ф���ци����а�т �� �а п���с���ув��� о�р����и
с�а�к� �� �ив���� ум����ч�и ��л� и �� ��ко���т�ја �в� �а �� г� и���р���а�т ���ни�� ��бо�.
Сту���т��е ќе п����л�а� д� �� �ас���ш��а�� з� �о��р�� о�с�� �� те���к� �а �л���ње � ќе г�
ко���т�� о��� уч�ња з� �� �оз����т �о��ч�� �ек���р� у���н���а р����а.

ФИ���К� Е����ЦИЈА
Уче����те �� �р�� о�д����и� с� �а�п����ва� �� �им��� р��о�� �вој те���н. Ти� г� �а�в���а�
по���б���е в����ни �� ��бо�� ��ко ��� �д �и�. Ова� ��и��ц� �а��ш� о� �т����ти�� ��
ис���ж��а�� � да ја п����на� ���т�е��т� �а ��з��и�н� ���ун����ија, да �� ��ну���� и д� ��
по��р����ат ��ѓус���� во ���к��е �� м��и�� � го���� ти��к� ���ди���ц�. Сту���т��е ��
п�и��н�ја �в�е ���т��и �� м��и��ц��а��т� �е�з�� �а ��м���те ���� и ќе п����л�а� д� ��
ра��р����а�т �� �аз���н� �и�с�� �п���ов� �� �ек�� �� го����та.

Ф�А�Ц����
Мин���о� те���н, уч����ит� од ше��� од����ни� со���д�а ми�� к�и�� со
п�и��з�� ко���т�јќи ф�а�ц���� ре���к и оп���� ре����ци. Ова� не����, ти�
мо��� да ги с�о��л�� с�о��� п�и��з�� со п��ач�њат�, ко� на���ја не���к�
но�� �б��о�� н� ��ан���к� јаз��.
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KCPS се горди што и оваа година се дел од националниот предизвик за 

рециклирање „The Big Battery Rescue“. Дали знаевте дека во Австралија 

секоја година над 300 милиони батерии за домаќинство се фрлаат со 

обичниот отпад? Помалку од 3% се рециклираат, што значи дека 

неверојатни 14.000 тони батерии завршуваат на депонија. Се обидуваме да 

ги промениме овие статистики со рециклирање на што е можно повеќе 

батерии. Секоја училница е опремена со комплет за рециклирање и сега 

ни треба сите вие да се потрудите така што ќе ги соберете вашите стари 

батерии и ќе ги донесете во училиште за да се рециклираат. Со нетрпение 

очекуваме да видиме колку батерии можеме да рециклираме! 

 

 

 

ПОМОГНИ 
НИ! 

ПОВИКУВАЊЕ НА СИТЕ 
СУПЕРХЕРОИ ЗА 

РЕЦИКЛИРАЊЕ БАТЕРИИ, 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Само потсетување дека нашиот пикник во 
заедницата е во среда на 18 мај. 

Сè ќе биде поставено до 16 часот, а портите ќе се 
затворат нагло во 18 часот. 

 
Настанот ќе биде само готовина, а за повеќето 
активности ќе биде потребен дониран златник. 
Некои од активностите за собирање средства ќе 

бидат: 
Сликање на лице 

Пуканки и памучни бонбони 
Ученички настапи 

Погодете ја количината на бонбони во теглата 
 

Ќе има и камион за пица и комбе за кафе/сладолед 
за да купите храна и пијалоци. 
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ДАТУМИ НА ЗАПАМЕТУВАЊЕ 

• 9 мај – Програма за сексуално образование за шесто одделение H51 & H53 

• 10-12 мај – NAPLAN Трето одделение и петто одделение 

• 11 мај – Четврто одделение Демократија, заедница и јас 

• 12 мај – Програма за сексуално образование за шесто одделение H52, H49 & H48 

• 13 мај – Четврто одделение Демократија, заедница и јас 

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

• 17 мај – NAPLAN Трето одделение и петто одделение 

18 мај – пикник во заедницата на KCPS од 16:30 до 18:00 часот 

• 19 мај – Програма за сексуално образование за шесто одделение H52, H49 & H48 

• 20 мај – Меѓуучилишен спорт за шесто одделение во Deer Park West PS 

• 23 мај – Програма за сексуално образование за шесто одделение H51 & H53 

• 26 мај – Програма за сексуално образование за шесто одделение H52, H49 & H48 

• 1-2 јуни – Шесто одделение пратенички пакет ден 

• 7 јуни – Програма за сексуално образование за шесто одделение H50, H57 & H58 

• 7 јуни – Шесто одделение пратенички пакет ден 

• 10 јуни – Ден на професионална пракса на наставниците. Учениците не одат на училиште 

• 13 јуни – Јавен празник Роденден на кралицата 

•  
Ве молиме проверете ја нашата веб-страница за тековните распореди за специјалисти / 

пливање, датуми на кампот и денови за планирање на наставниците: 
https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/  

Погледнете ја нашата страница на заедницата за настани во локалната заедница и 
деловни флаери: https://kororoitcreekps.vic.edu.au/community/  

  
 

 

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

