
 

 

 

 

 

Bản Tin         
Lớp 5 & 6 

 

 

CHÀO ĐÓN      Học Kỳ 1 2020 

Kính gửi các gia đình 

Chào mừng đến niên học mới! Chúng tôi hy vọng quý vị đã có một kỳ nghỉ thư giãn và sẵn sàng cho một năm học tập và phát triển 

thú vị!  

Chúng tôi đã có một khởi đầu tuyệt vời trong Lớp 5 và 6 với tất cả các học sinh thể hiện khả năng lãnh đạo thông qua các tương tác 

của các em trong cộng đồng nhà trường. Để bắt đầu năm, học sinh đã hợp tác để tạo ra các cộng đồng học tập hấp dẫn và hòa 

đồng. Các em đã thể hiện trách nhiệm và sự nhiệt tình, thiết kế và đóng góp vào việc bố trí không gian học tập của chúng tôi và 

hướng tới việc tạo ra một tập hợp các cách được đồng ý giúp chúng tôi học hỏi. 

Chúng tôi yêu cầu mỗi gia đình cung cấp cho lớp của con họ hai hộp khăn giấy. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ và hợp 

tác trong việc học tập của con quý vị. 

 

 CÁC NGÀY QUAN TRỌNG 

THÁNG HAI THÁNG BA  

Thứ Năm 30 -Lớp 1 đến Lớp 6 bắt đầu  
Thứ Tư 12 -Tập Họp 6H 
 
Thứ Tư 12 -- Lớp 5 Đêm triển khai iPad 7 pm- bắt buộc đối với 
tất cả học sinh Lớp 5 và gia đình của các em. 
 
Chủ Nhật 16 --Thánh Lễ Giáo Xứ và Ủy Nhiệm Nhân Viên  
 
Thứ Tư 19  Tập Họp  6R 
Thứ Tư 26 Tập Họp 5K 
 
Thứ Tư 26 Tháng Hai-- Thánh Lễ Thứ Tư Lễ Tro 12:15pm 

Thứ Hai 2-Thứ Sáu 6 ‘Meet ‘n’ Greet’ 

Thứ Tư 4 - Tập Họp 5C 
Thứ Hai 9 - Ngày lễ Lao Động - Không đi học 

Thứ Sáu 13 - Đêm Gia Đình Xem Phim 

Thứ Ba 17 - Thánh Lễ Tuần Lễ Giáo dục Công giáo - Nhóm Công 
bằng Xã hội 
 
Thứ Sáu 20 - Ngày Hành Động Quốc gia chống Bắt nạt và Bạo lực 
 

Thứ Tư 25, Thứ Năm 26 và Thứ Sáu 27 - Trại Lớp 5 & 6 tại 

Adanac 
 
Thứ Sáu 27th - Ngày cuối Học kỳ 1, kết thúc 1pm 



HỌC TẬP HỌC KỲ NÀY 

 

 

 

 

 
CHI TIẾT LIÊN HỆ  

Year 6H - Miss Rebecca Hunter  

rhunter@stbsunshinenth.catholic.edu.au 
Year 6R - Mr James Reitmaier 

jreitmaier@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Year 5K - Mrs Eliza Katz  

ekatz@stbsunshinenth.catholic.edu.au  
Year 5C - Miss Elise Casamento 

ecasamento@stbsunshinenth.catholic.edu.au 
HỌC TẠI NHÀ 
Học tại nhà vào năm 5/6 thay đổi theo từng tuần. Học sinh dự kiến sẽ đọc 20-30 phút mỗi ngày ở nhà để phát triển khả năng đọc. 
Để thiết lập thói quen đọc tốt, chúng tôi yêu cầu nhật ký đọc được hoàn thành và kiểm tra mỗi ngày. 
Các nhiệm vụ khác có thể bao gồm mở rộng các khái niệm đã học ở trường, ôn bài hoặc thực hành các kỹ năng. Đôi khi các nhiệm 
vụ nhỏ hơn có thể được chỉ định và cần được hoàn thành trong 1-2 đêm, trong khi các nhiệm vụ lớn hơn sẽ cần một tuần hoặc 
hơn. Vui lòng kiểm tra và thường xuyên nói chuyện với con quý vị về việc học của các em. 

 
 
 
FLEXIBUZZ 
Ứng dụng FlexiBuzz được sử dụng để chia sẻ việc học trong cộng đồng của chúng tôi. Nếu quý vị muốn xem con mình đang học gì ở 
trường, vui lòng tải xuống FlexiBuzz. Sẽ có rất nhiều hình ảnh và thông tin được đăng thường xuyên để quý vị có thể được thông 
báo về việc học ở trường con quý vị. Để biết thêm thông tin hỏi con của quý vị hoặc giáo viên của họ. 
Mật mã 
Lớp 6: stb1027 

Lớp 5: stb0897 

THỜI KHÓA BIỂU HÀNG TUẦN  

 5K 5C 6H 6R 

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH với 
Joanne Butler 

Không Học Kỳ này Không Học Kỳ này Thứ Ba Thứ Ba 

 BIỄU DIỄN NGHỆ THUẬT -ÂM 
NHẠC với Fred Zeinstra 

Không Học Kỳ này Không Học Kỳ này Thứ Ba Thứ Ba 

CÔNG NGHÊ SỐ -ROBOTICS 
 với Christine Roberts 

Thứ Ba Thứ Ba Không Học Kỳ 
này 

Không Học Kỳ này 

THỂ DỤC với Ian Miller Thứ Ba & Thứ Năm Thứ Ba & Thứ Sáu Thứ Năm Thứ Năm 

TIẾNG Ý với Ms Federica Falco Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư 

MUỢN SÁCH Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư 
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HỌC TẬP TRUY VẤN 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

 Trở thành một công dân tốt có nghĩa là gì? 

 HIỂU 

 Tất cả mọi người đều có quyền và trách nhiệm 

 Mọi người có quan điểm khác nhau về các vấn 
đề đương đại 

 Có những giá trị và khuynh hướng đặc trưng 
của một Công dân Úc 

 Các nhóm người đa dạng có thể làm việc cùng 
nhau hướng tới một mục tiêu chung 
 

TRUY VẤN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN 
GIÁO LÝ 
CÂU HỎI ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN: 

● Cầu nguyện là gì? Mùa chay là gì? 
 HIỂU 

● Cầu nguyện xây dựng mối quan hệ của chúng ta với 
Thiên Chúa. 

●  Cầu nguyện là một cách để giao tiếp với Chúa và có 
thể là cá nhân hoặc cộng đồng. 

●  Thực hành Mùa Chay Công giáo bao gồm cầu 
nguyện, ăn chay và bố thí. 
Có các dấu hiệu, biểu tượng, nghi lễ, cầu nguyện và 
thực hành liên quan đến mùa Chay. 

 
TOÁN 
SỐ VÀ ĐẠI SỐ 

Các học  sinh sẽ: 

 khám phá vị trí của một chữ số thay đổi giá trị của 

nó trong một số 

 điều tra làm thế nào các số có thể được chia thành 

các phần nhỏ hơn (phân vùng) 

 đọc, ghi lại, sắp xếp, so sánh và đại diện cho số 

 sử dụng các chiến lược tính nhẩm và bằng văn bản 

và áp dụng các công nghệ kỹ thuật số phù hợp để 

giải quyết các vấn đề về số 

 áp dụng ước lượng và làm tròn để kiểm tra tính hợp 

lý của câu trả lời và tính toán 

 khám phá các nhiệm vụ giải quyết vấn đề. 

ĐO LƯỜNG 
Các học  sinh sẽ: 

● giải quyết vấn đề liên quan đến thời gian 
 
 

 

● So sánh các hệ thống thời gian 12 và 24 giờ 
và chuyển đổi giữa chúng 

● diễn giải nhiều thời khóa biểu hàng ngày và 
sử dụng chúng để lên kế hoạch cho một hành 
trình 

● Đo lường, tính toán và so sánh thời gian trôi 
qua 
 

ANH VĂN 
ĐỌC VÀ XEM 
Các học  sinh sẽ:  

● tham gia vào các nhóm hướng dẫn đọc, nhắm 
mục tiêu các kỹ năng đọc cụ thể 

● đọc to trôi chảy và chính xác 
● xây dựng và mở rộng sức chịu đựng đọc của họ 
● phát triển kỹ năng hiểu 
● theo dõi sự hiểu biết trong khi đọc 
● xây dựng vốn từ vựng và tạo kết nối với bản thân, 

với các văn bản khác và thế giới 
● tham gia thảo luận về văn bản 

 

VIẾT 
Các học  sinh sẽ:  

● xem xét và thực hiện các giai đoạn viết - kế hoạch, 
dự thảo, sửa đổi, chỉnh sửa, xuất bản 

● lập kế hoạch độc lập, soạn thảo, chỉnh sửa, chỉnh 
sửa và xuất bản một văn bản thuyết phục 

● được tạo cơ hội viết để thưởng thức bằng cách 
tham gia vào ‘Writer’s Notebook’ 
 

NÓI VÀ NGHE 
Các học  sinh sẽ: 

 bày tỏ và biện minh cho ý kiến một cách tôn trọng 

 tham gia và đóng góp vào các cuộc thảo luận và 
tranh luận 

 xây dựng các ý tưởng để thể hiện sự hiểu biết 

 Xác định các tính năng của một bài phát biểu hấp 
dẫn và hiệu quả 

 sử dụng những hiểu biết của họ về một bài phát 
biểu hiệu quả để trình bày bằng lời nói. 
 

HỌC TẬP XÃ HỘI VÀ CẢM XÚC 
Các sinh viên sẽ: 

 khám phá và đặt mục tiêu học tập cá nhân 

 tham gia học tập về ngày Quốc Gia chống Bắt nạt 
và Bạo Lực, và sẽ cam kết ngăn chặn bắt nạt. 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT 
THỂ DỤC  
Các học sinh sẽ: 

● tham gia vào các hoạt động và trò chơi đòi hỏi phải 

tăng cường ứng dụng và thực hiện các chuỗi chuyển 

động 

● tham gia chơi độc lập và hợp tác với một loạt thiết 

bị và thông qua việc tham gia vào các trò chơi với 

mức độ phức tạp khác nhau 

● củng cố và tăng ứng dụng của họ và thực hiện lối 

chơi phòng thủ và tấn công khi tham gia các trò chơi 

thể thao sửa đổi cụ thể 

 

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH  

Các học sinh sẽ: 

● khám phá các yếu tố Nghệ thuật, đường nét, hình 
dạng, màu sắc và kết cấu thông qua nhiều loại vật 
liệu và quy trình làm nghệ thuật 

● tạo mối liên hệ giữa nghệ thuật và thế giới xung 
quanh để đáp ứng ý tưởng về quyền công dân Úc, 
trách nhiệm và môi trường quý giá của chúng tôi 

● áp dụng Tài sản Học tập về tư duy, nghiên cứu, giao 
tiếp và tự quản lý trong không gian học tập nghệ 
thuật 

● đáp ứng với nghệ thuật và làm nghệ thuật bằng 
cách sử dụng các công cụ và ứng dụng kỹ thuật số. 

 

NGÔN NGỮ: TIẾNG Ý 
Các học sinh sẽ: 

● mở rộng kiến thức về cách tương tác bằng lời nói 

với người khác bằng cách nói tên, tuổi của họ và 

chia sẻ chi tiết về những gì họ thích 

● Khám phá lý do tại sao chúng ta học một ngôn ngữ 

thứ hai và những lợi ích đến từ việc học một ngôn 

ngữ khác ngoài tiếng Anh 

● Nghiên cứu và trình bày kiến thức của họ về nước Ý, 

các biểu tượng và địa danh của nó 

 

 

 

BIỄU DIỄN NGHỆ THUẬT  
Các học sinh sẽ: 

● Khám phá cách kết hợp các yếu tố của âm nhạc 
bằng cách sử dụng một loạt các nhạc cụ, đồ vật và 
âm thanh được tạo ra bằng điện tử để tạo hiệu ứng 

● rèn luyện kỹ năng kỹ thuật và sử dụng các yếu tố 
biểu cảm của âm nhạc 

● trong ca hát, chơi nhạc cụ, ngẫu hứng, sắp xếp và 
sáng tác 

● luyện tập và biểu diễn các bài hát và âm nhạc họ đã 
học, bao gồm 

● các tác phẩm của riêng họ, kết hợp các khía cạnh 
của các yếu tố âm nhạc và sử dụng 

● kỹ năng thực hiện, để truyền đạt ý tưởng và ý định 
cho khán giả. 

 

CÔNG NGHÊ SỐ -ROBOTICS 
Các học sinh sẽ: 

● xác định ngôn ngữ của máy tính như mã nhị phân 
● mô tả mã nhị phân là gì 
● sử dụng nhị phân để tạo hoặc dịch từ, số, hình ảnh 
● khám phá các thiết bị như Micro-Bits và SamLabs và 

phần mềm lập trình liên quan của chúng 
 


