
 

 

 

 

 

Bản Tin         
Lớp 5 & 6 

Học Kỳ 2 2021 

CHÀO MỪNG  

Kính gửi các gia đình, 

Sau Học kỳ 1 thành công với đầy những trải nghiệm học tập thú vị và phong phú, bao gồm cả sự lãnh đạo của 

học sinh và đi trại, chúng tôi đang mong chờ thêm 10 tuần học tập nữa.  
 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG 

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu 

Thứ Sáu ngày 4 - Lễ kỷ 
niệm Ngày Lễ Thánh 
Bernadette (Phụng vụ và 
Thể thao Kaboom) 
 
Thứ Ba ngày 27 - Bí Tích 
Hòa giải 7pm Lớp 3/4 

Thứ Sáu ngày 7 – 9; 15 am Thánh lễ Ngày của Mẹ- (Điểm 
tâm lúc 7:30 am sau đó thánh lễ lúc 9:15am) 
 
Thứ Ba ngày 18 - Ngày tĩnh tâm cho Bí tích Thánh Thể 
Lần đầu (tại trường) 
 
Thứ Ba, ngày 18 - 7pm - Buổi Hội Thảo và Đêm Gia Đình 
Thánh Thể Đầu Tiên 
 
Thứ Bảy / Chủ Nhật ngày 22/23 tháng Năm - Chủ Nhật 
Lễ Ngũ Tuần Nghi thức Ghi danh Ứng viên Thêm Sức 
(Thứ Bảy 6:30pm và  Chủ Nhật 11am) 
 
Thứ Ba ngày 11 – Naplan Viết &  Các quy ước Ngôn ngữ  
Thứ Tư ngày 12 - Naplan Đọc  
Thứ Năm ngày 13 - Naplan Toán  

Thứ Ba ngày 1- 2:40 am - Hòa giải cho các 
Ứng viên Thánh Thể Đầu tiên. Lớp 4/5  
Thứ Năm ngày 3 & Thứ Sáu ngày 4 tháng 
Sáu - Ngày trường học đóng cửa 
 
Chủ nhật ngày 6 - 3 pm Bí Tích Thánh Thể 
 
Thứ Hai ngày 14 - Ngày Lễ Sinh nhật của 
Nữ hoàng 
 
Thứ Năm ngày 24 - Cuộc Trò chuyện Học 
tập (Ngày trường học đóng cửa) 
 
  Thứ sáu ngày 25 – 9: 15am Kết thúc Học 
Kỳ 2 (toàn trường) 

CHI TIẾT LIÊN HỆ  
Year 6L - MIss Shruti Lad 

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

jreitmaier@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Year 5S - Miss Emma Scerri  

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

ecasamento@stbsunshinenth.catholic.edu.au 
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HỌC TẬP HỌC KỲ NÀY 

 

 

 

 

HỌC TẬP TRUY VẤN 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

●  Đó là câu chuyện của ai? 
  HIỂU 

●  Những người thổ dân có nền văn hóa lâu đời 
nhất trên thế giới. 

●  Có những quan điểm khác nhau về cách nước 
Úc hiện đại được hình thành. 

●  Việc định cư của người Châu Âu đã gây ra 
những thay đổi đối với nước Úc. 

●  Con người, cộng đồng và sự kiện quan trọng đã 
giúp ảnh hưởng đến cách chúng ta biết đến 
nước Úc ngày nay 
 

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

● Chúng ta chào đón như thế nào? 
  HIỂU 

●  Các Bí tích Khai tâm củng cố đức tin và mối 
quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. 

●  Bí tích Thánh Thể chào đón chúng ta đến với 
bàn tiệc của Chúa! 

●  Chúng ta được mời gọi để chào đón nhau như 
Chúa Giê-su chào đón chúng ta! 

 
TOÁN HỌC 
 

         SỐ VÀ ĐẠI SỐ 
● Các học sinh sẽ: 
●  cộng, trừ, nhân và chia các số nguyên và số 

thập phân bằng cách sử dụng các chiến lược 
viết và tính nhẩm khác nhau 

● đánh giá hiệu quả của các chiến lược bằng viết 

và tính nhẩm  
●  giải các bài toán cộng và trừ theo nhiều bước 
●  ước tính để kiểm tra tính hợp lý của các câu trả 

lời của họ 
 

 
 

THỐNG KÊ VÀ SÁT XUẤT 

Các học sinh sẽ: 

● Xây dựng câu hỏi để thu thập dữ liệu theo những 

cách hiệu quả 

● Tạo các loại biểu đồ khác nhau để biểu diễn dữ liệu 

đã thu thập và đã cho. 

ĐO LƯỜNG VÀ HÌNH HỌC 

Các học sinh sẽ: 

● Ước tính, đo lường và so sánh các góc độ khác nhau 

● Điều tra mối liên hệ giữa hình dạng 2D và vật thể 

3D 

● Xây dựng lưới cho các đối tượng 3D 
 
ANH VĂN 
ĐỌC VÀ XEM 
Các học sinh sẽ: 
● xác định mục đích của tác giả 
● đọc to để có độ trôi chảy và chính xác 
● phát triển kỹ năng hiểu trước, trong và sau khi đọc 
● đặt ra và trả lời một loạt các câu hỏi về văn bản, ví 
dụ: nghĩa đen, suy luận và đánh giá. 
 
VIẾT 
Các học sinh sẽ: 

● ôn lại và giải đổi cấu trúc văn bản để xem các đặc 

điểm cấu trúc và ngôn ngữ của văn bản 

● phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ mô tả của họ 

● sửa đổi cấu trúc và đặc điểm ngôn ngữ của văn tự 

sự và miêu tả 

● sửa đổi và thực hiện các giai đoạn viết - lập kế 

hoạch, soạn thảo, sửa đổi, chỉnh sửa và xuất bản 

 tập trung vào hội nghị với đồng nghiệp để 
nhận phản hồi để cải thiện văn bản 

●  có thời gian và cơ hội để viết độc lập. 
. 

NÓI VÀ NGHE 
Các học sinh sẽ: 

 bày tỏ 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. 
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HỌC TẬP XÃ HỘI VÀ CẢM XÚC 
Các học sinh sẽ: 

 Tạo mục tiêu SMART để cải thiệnv ới tư cách là 
người học hỏi 

 Xác định nguyên nhân của sự căng thẳng 

  Phát triển các chiến lược để quản lý các tình 
huống căng thẳng 

 Xây dựng sự cộng tác trong nhóm bằng cách sử 
dụng các trò chơi nhỏ có mặt. 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN BIỆT 
 
THỂ DỤC  
Các học sinh sẽ: 

 tham gia chơi độc lập và hợp tác với nhiều loại 
thiết bị và thông qua việc tham gia vào các trò 
chơi có mức độ phức tạp khác nhau 

  củng cố và tăng cường ứng dụng cũng như 
thực hiện lối chơi phòng thủ và tấn công khi 
tham gia các trò chơi thể thao cụ thể đã được 
sửa đổi 

  tham gia vào các môn thể thao thông qua 
chương trình Thể thao Liên trường, cho dù 
thông qua đào tạo và/hoặc các trò chơi cạnh 
tranh trong Khu vực. 

 
NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH 

Các học sinh sẽ: 

● khám phá yếu tố của đường nét bằng cách sử dụng 

các kỹ thuật khắc và vẽ 

● sử dụng các công cụ kỹ thuật số để tạo nghệ thuật và 

tài liệu học 

● xác định và mô tả các tác phẩm nghệ thuật từ các 
thời điểm, địa điểm và phong trào khác nhau. 

NGÔN NGỮ: TIẾNG Ý 

Các học sinh sẽ: 

● ôn lại một số biểu thức hội thoại và sử dụng chúng 

trong các câu 

● học tên của quần áo và một số tính từ để mô tả 

quần áo. 

 

BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT 

Học sinh ở cấp lớp này sẽ tham gia vào hai phần học 

Mô-đun 1 - Nhịp điệu Reggae 

● Các hoạt động trong mô-đun này bao gồm nhịp 

điệu của từ và tạo ra một bố cục có cảm giác reggae. 

 Mô-đun 2 - Nhịp tim đập Celtic 

● Các hoạt động trong mô-đun này bao gồm học các 

bài hát có nguồn gốc Celtic, cảm nhận nhịp điệu Celtic 

thông qua các bài hát và điệu nhảy 

● Tạo một buổi biểu diễn Celtic 

 

 Trọng tâm lớn sẽ là việc sử dụng GarageBand và tạo 

ra các bản nhạc và âm thanh để hỗ trợ việc học. 

 

CÔNG NGHỆ SỐ- ROBOTICS: 

Các học sinh sẽ: 

● sử dụng mã nhị phân để mã hóa và giải mã tin nhắn 

hoặc hình ảnh 

● xác định nhị phân là ngôn ngữ của máy tính và giải 

thích các thành phần của nó như Bit, Byte và Pixels 

● giải quyết một loạt các vấn đề đã cho để tạo ra giải 

pháp thuật toán cho nhiều loại thiết bị robot như 

Sphero và SamLabs 

● thiết kế, thử nghiệm và sửa đổi chương trình của 

riêng họ để điều khiển một thiết bị robot. 
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HỌC Ở NHÀ 
Việc học ở Nhà trong Lớp 5/6 thay đổi theo từng 

tuần. Các nhiệm vụ có thể bao gồm mở rộng các khái 

niệm đã học ở trường và sửa đổi các khái niệm về 

thực hành các kỹ năng. Đôi khi, các nhiệm vụ nhỏ 

hơn có thể được giao và cần hoàn thành trong 1-2 

đêm, trong khi các nhiệm vụ lớn hơn sẽ yêu cầu một 

tuần hoặc hơn. Học sinh được dự kiến đọc 20-30 

phút mỗi ngày ở nhà để phát triển khả năng đọc của 

họ. Để thiết lập một thói quen đọc tốt, chúng tôi yêu 

cầu hoàn thành và kiểm tra nhật ký đọc mỗi ngày. 

 

ỨNG DỤNG SEESAW 

Ứng dụng Seesaw được sử dụng để chia sẻ việc học 

trong cộng đồng của chúng tôi. Nếu quý vị muốn 

xem con mình học gì ở trường, vui lòng tải ứng dụng 

Seesaw dành cho gia đình. Sẽ có rất nhiều bài học, 

hình ảnh và thông tin được đăng tải thường xuyên 

để quý vị có thể được thông báo 

về việc học tập ở trường của 

con quý vị. Vui lòng liên hệ với 

giáo viên của con mình nếu quý 

vị chưa kết nối với Seesaw. 

 

 

 

 
 

 

THỜI KHÓA BIỂU 

 5S 5C 6R 6L 

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH với 
Joanne Butler 

Thứ Ba Thứ Ba Học Kỳ 3 Học Kỳ 3 

 BIỄU DIỄN NGHỆ THUẬT -
ÂM NHẠC với Fred Zeinstra 

Thứ Ba Thứ Ba Học Kỳ 3 Học Kỳ 3 

CÔNG NGHÊ SỐ -ROBOTICS 
 với Christine Roberts 

Học Kỳ 3 Học Kỳ 3 Thứ Ba Thứ Ba 

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

Thứ Ba và Thứ 

Sáu 

TIẾNG Ý với Mrs Gilmartin/ 
 Mr Maccio 

Thứ Hai  

Thứ Sáu Thứ Sáu 
Thứ Hai 

MUỢN SÁCH Thứ Hai 

Thứ Sáu Thứ Sáu 
Thứ Tư 

 

 

 


