
 

 

 

 

 

Trường Tiểu Học St Bernadette  

Bản Tin Lớp 5 & 6  

Học Kỳ 2, 2018

 

CHÀO ĐÓN 
Chào Mừng 

Chúng tôi chào đón tất cả học sinh và gia đình của Lớp 5 và 6 đến Học Kỳ 2! 

Chúng tôi hy vọng rằng học kỳ này sẽ hiệu quả và thú vị như học kỳ đầu tiên. Học Kỳ 2 luôn bận rộn với các cơ hội học tập tuyệt vời 

bao gồmThể Thao Liên Trường bắt đầu từ Tuần 3. Chúng tôi khuyến khích học sinh tiếp tục thể hiện các kỹ năng tự quản lý và hợp 

tác đã được phát triển trong Học Kỳ 1. 

CÁC NGÀY QUAN TRỌNG 

THÁNG TƯ THÁNG NĂM THÁNG SÁU 

Thứ Hai 16– Ngày Đầu Học Kỳ 2, 

9:15am Thánh Lễ Ngày Thánh 

Bernadette  

Thứ Tư 18 - Lớp 5 Buổi Họp Đường 

Dây Giúp Đỡ Trẻ Em   
Thứ Năm 19 - Lớp 6 Buổi họp Đường 

Dây Giúp Đỡ Trẻ Em  

Thứ Sáu 20 - Mừng Ngày Lễ Thánh 

Bernadette – ngày thể thao nhỏ  

Thứ Tư 25 Nghỉ Lễ ANZAC DAY  

Thứ Tư 2 - 6C tổ chức Tập Họp Toàn 

Trường 2.30pm 

Thứ Sáu 4–  Thể Thao Liên Trường 

Đầu Tiên  

Thứ Tư 9 Tháng Năm – Gian Hàng 
Ngày Của Mẹ   

2.30pmTập Họp Toàn Trường 5H tổ 

chức 

Thứ Sáu 11 Tháng Năm Ngày Của Mẹ 

Coffee & Muffins 

9.15am – Thánh Lễ Ngày Của Mẹ  

Thứ Ba 15, Thứ Tư 16 và Thứ Năm 

17 - Lớp 5 NAPLAN 

Thứ Hai 21Tháng Năm –  
Lớp 5 Lớp Học Đường Dây Giúp Đỡ  

Thứ Sáu 1 - Lớp 6 Thánh Lễ Lớp 

9.15am 

Thứ Sáu 1  - Lớp 5 Thánh Lễ Lớp 

9.15am 

Thứ Năm 14 và Thứ Sáu 15 Các 
Ngày Trường Đóng Cửa  

Thứ Tư 27 - 6E tổ chức Tập Họp 

Toàn Trường 2.30pm 

Thứ Năm 28– Trò Chuyện Học Tập  

Thứ Sáu 29 - 9:15am Thánh Lễ Toàn 

Trường  

Ngày cuối của Học Kỳ 2: Ra về 

1:00pm  

 
CHI TIẾT LIÊN LẠC  
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi  hoặc quan tâm xin vui lòng nói chuyện với hoặc email cho chúng tôi.  

Year 5H: Rebecca Hunter rhunter@stbsunshinenth.catholic.edu.au  

Year 5K : Eliza Katz efrahm@stbsunshinenth.catholic.edu.au  

Year 6E: Stephanie Elam selam@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Year 6C: Heidi Chapman-Foehn hcfoehn@stbsunshinenth.catholic.edu.au  

mailto:rhunter@stbsunshinenth.catholic.edu.au
mailto:efrahm@stbsunshinenth.catholic.edu.au
mailto:selam@stbsunshinenth.catholic.edu.au
mailto:hcfoehn@stbsunshinenth.catholic.edu.au


 

 

 

 

 

HỌC TẬP HỌC KỲ NÀY  

 
HỌC TẬP TRUY VẤN 
CÂU HỎI KHÔN NGOAN 

Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo sự an toàn và hạnh phúc 

của chúng ta và của người khác? 

HIỂU BIẾT 

Chủ đề Truy Vần Học Tập Xã Hội & Cảm Xúc của chúng tôi sẽ tập 

trung vào những lãnh vực sau; Kiến Thức Tình cảm, Sức mạnh Cá 

nhân, Đối phó Tích cực, Giải quyết vấn đề, Kiểm Soát Căng thẳng 

và Tìm SựTrợ giúp. 

Khái niệm chính: 

Tài sản Học Tập chính: Tự Quản Lý, Giao Tiếp 

Khuynh Hướng: Kiên Cường: Chịu Trách Nhiệm, Phản xạ 

Tự Tin, Tôn Trọng 

 

GIÁO LÝ  
TRUY VẤN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN 
Các học sinh sẽ tháo mở câu hỏi quan trọng "Làm sao chúng ta có 
thể xây dựng mối quan hệ tốt và độ lượng?. Trong bài học này, 
chúng ta sẽ khám phá câu chuyện về Lễ Hiện Xuống và Zacchaeus. 
Học sinh sẽ điều tra những phẩm chất của những người đầy tinh 
thần và sẽ tự cam kết để thi hành những quà tặng của Chúa Thánh 
Thần trong cuộc sống của các em. 

 
TOÁN HỌC 
Các học sinh sẽ: 

●  đặt câu hỏi để thu thập dữ liệu và xây dựng các 
hiển thị khác nhau phù hợp với dữ liệu 

●  so sánh và giải thích bộ dữ liệu khác nhau mà các 
em đã thu thập được 

●  phân tích và đánh giá dữ liệu thu thập được từ các 
nguồn khác nhau 

●  điều tra hình dạng 2D và 3D và kết nối các hình 
dạng này với mạng lưới của chúng và hai chiều 
khác 

●  khám phá diện tích, chu vi và thể tích 
●  giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân số lớn 

bằng cách sử dụng các chiến lược tính nhẩm và 
viết hiệu quả 

●  giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phân chia 
bằng con số, kể cả những vấn đề có kết quả là 
phần còn lại. 

ANH VĂN 
 

ĐỌC VÀ XEM 
Các học sinh sẽ: 

●  theo dõi sự hiểu biết trong khi đọc 

●  xác định mục đích của tác giả 

●  đọc to trôi chảy và chính xác 

●  sử dụng chiến thuật Giảng dạy Đối Ứng để dự 

đoán, làm sáng tỏ, đặt câu hỏi và tóm tắt 

● phát triển kỹ năng đọc hiểu trước, trong và sau khi 

đọc 

● đặt ra và trả lời một loạt các câu hỏi về một văn 

bản, ví dụ: nghĩa đen, suy luận và đánh giá. 
  

● VIẾT 
● Các học sinh sẽ: 

●  xem lại và giải mã cấu trúc các văn bản để xem xét 

các đặc điểm của cấu trúc và  ngôn ngữ của văn 

bản giải trí 

●  phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ miêu tả 

●  xem lại các đặc điểm cấu trúc và  ngôn ngữ của 

viết văn tường thuật và miêu tả 

●  rà soát và thực hiện các giai đoạn của văn bản - 

lên kế hoạch, soạn thảo, xem lại, chỉnh sửa và xuất 

bản 

●  tập trung vào việc hội thảo với các bạn bè để nhận 

phản hồi và cải thiện việc viết 

● được cho thời gian và cơ hội để làm viết bài độc 

lập 
 

NÓI VÀ NGHE 
Các học sinh viên sẽ: 

●  khám phá làm thế nào để trở thành một diễn giả 

hiệu quả  đối với khán giả 

●  diễn đạt và biện minh cho ý kiến 

●  tham gia và đóng góp vào các cuộc thảo luận 

●  chia sẻ và đánh giá thông tin, kinh nghiệm và ý 

kiến 



 

 

 

 

 

HỌC TẬP HỌC KỲ NÀY  

HỌC TẬP TẠI NHÀ  
Hãy đảm bảo rằng Quý vị thường xuyên kiểm tra với con mình về các công việc 'Học tập ở nhà'. Các bài sẽ được dựa trên những gì 
con của quý vị đang học trong lớp. Học sinh được yêu cầu phải đọc ít nhất 20 phút mỗi đêm và mang danh sác đọc đã hoàn thành 
mỗi ngày. 
 

VIỆC KHÁC 
Nếu quý vị muốn giúp đỡ trong không gian học tập hoặc các chuyến du ngoạn quý vị được nhiệt liệt chào đón. Vui lòng gặp giáo 
viên của con quý vị để thảo luận về việc này 
 

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN MÔN 
 

LỊCH TRÌNH 

 5H 5K 6E 6C 

NGHỆ THUẬT với Joanne Butler Thứ Ba Thứ Ba   

ÂM NHẠC với Fred Zeinstra Thứ Ba Thứ Ba   

ROBOTICS với Christine Roberts   Thứ Ba Thứ Ba 

THỂ DỤC với Ian Miller Thứ Sáu Thứ Ba Thứ Ba và Thứ 

Năm  

Thứ Ba và Thứ Năm  

KHOA HỌC với Miss Nguyen Thứ Năm  Thứ Năm  Thứ Hai Thứ Hai 

TIẾNG Ý với Stephanie Crea Thứ Hai và Thứ Sáu Thứ Hai và Thứ Sáu Thứ Hai và Thứ Sáu Thứ Hai và Thứ Sáu 

MUỢN SÁCH Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư  Thứ Tư 

 

THỂ DỤC 
Các học sinh sẽ: 

 Xem lại vai trò và trách nhiệm, quy tắc và cơ cấu tổ chức trong các đội thể thao tranh đua, bao gồm Football, Handball, 
Hockey, Netball, Soccer, T Ball và Volleyball 

 Tham gia vào một loạt các trò chơi được chỉnh sửa thích nghi từ các môn thể thao nói trên 

  Nhận được cơ hội để phát triển vai trò của các em trong một môi trường đội ngủ, nơi các em củng cố và mở rộng chiến 
lược suy xét và chiến thuật nhận thức của các em 

  Nhận được các cơ hội để tăng khả năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả trong một nhóm nhỏ hoặc môi trường đội ngủ 

 tham gia các sự kiện điền kinh và các hoạt động trên sân 

 tham gia các môn Thể Thao Liên Trường Cấp Quận 
  

BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT 
Các học sinh sẽ: 



 

 

 

 

 

HỌC TẬP HỌC KỲ NÀY  

 
Lớp 5 
Các học sinh ở cấp này sẽ tham gia trong 2 phần 
Phần 1 - Nhịp điệu Reggae 
Các hoạt động trong phần này bao gồm nhịp điệu từ và tạo nên một thành phần có cảm giác reggae 
Phần 2 Nhịp tim Celtic  
Hoạt động trong phần này bao gồm học tập bài hát nguồn gốc Celtic, cảm nhận nhịp điệu Celtic qua các bài hát và điệu múa 
Tạo một màn trình diễn Celtic  
Các học sinh sẽ tập dợt các bài hát đã biết và chưa biết cho các thánh lễ nhà trường và giáo xứ. Các học sinh được khuyến khích 
tham gia vào các Thánh Lễ Bí Tích, Nhà Trường và Giáo Xứ, đặc biệt cho các buổi cử hành Thánh Thể của Lớp 4 và Lễ Thêm Sức của 
Lớp 6 qua hợp ca. 
 

    NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH 
      Các học sinh sẽ: 

● khám phá các yếu tố tạo hình, sử dụng các kỹ thuật khắc, vẽ và điêu khắc 
●  sử dụng các công nghệ khác nhau để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và chế tạo tài liệu nghệ thuật 
●  xác định và mô tả các tác phẩm nghệ thuật từ những thời đại, địa điểm và phong trào khác nhau 

 

ROBOTICS 
Các học sinh sẽ: 
● sử dụng ngôn ngữ mã hoá như, trình tự, vòng lặp, chức năng, biến đổi, thuật toán 
●  giải thích những thuật ngữ này có ý nghĩa gì và cách thức và lý do các em sử dụng khi viết mã 
●  tạo mã số trong chương trình trực tuyến 'Kodable' 
●  tạo một mã số để vẽ một hình dạng 2D trong chương trình trực tuyến 'Scratch' 

  
KHOA HỌC 
Các học sinh sẽ: 

● khám phá ánh sáng có thể được hấp thụ, phản xạ và khúc xạ như thế nào 
● điều tra xem các bóng hình có thể được hình thành bằng các nguồn ánh sáng khác nhau như thế nào 
● khám phá việc sử dụng gương để chứng minh sự phản chiếu của ánh sáng 
● khám phá khúc xạ (uốn cong) của ánh sáng khi nó đi qua một chất trong suốt tới một chất khác, ví dụ: kính 
lúp hoặc nước 

 
 

 


