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Lớp 1C - Học sinh Tuấn Kiệt và Huy 

Minh thể hiện năng khiếu nghệ thuật 

khi vẽ những bức tranh về Ngày Trái 

Đất trong Phòng Vẽ mới của Trường 

Mục tiêu học tập toàn trường 

Mục tiêu học tập toàn trường trong tháng 

này là khuyến khích học sinh trở thành 

những Công dân năng động và có trách 

nhiệm. 

Một công dân năng động và có trách nhiệm 

là người hiểu được tầm quan trọng của lối 

sống lành mạnh và tích cực và quan tâm 

đến mọi người xung quanh. Một trong 

những cách giúp phát triển cộng đồng là 

hiểu và tôn trọng các nền văn hóa khác 

nhau. Chúng ta học cách hiểu và thể hiện 

tính trung thực và tôn trọng lẫn nhau. Tuy 

nhiên, cách tốt nhất để trở thành một công 

dân tốt và có trách nhiệm là giúp đỡ những 

người kém may mắn hơn mình. 

Tháng này, nhiều học sinh của Trường đã 

thể hiện sự quan tâm đến các bạn trong 

trường và mọi người xung quanh.  

Chúc mừng các học sinh Đạt danh hiệu 

Công dân năng động và có trách nhiệm 

của tháng. 

1L - VŨ NGUYỄN TINA, 1B - PHẠM AN 
NHIÊN, 1C - NGUYỄN MINH KHUÊ, 2L - 
JUNG SIWOO, 2B - TRẦN MINH 
PHƯƠNG, 2C - NGUYỄN KIÊN THÀNH, 3L 
- KHUẤT NGUYỄN NGỌC ANH, 3B - 
ĐOÀN BÙI BẢO ANH, 3C - VŨ HOÀNG 
YẾN NHI, 4L - CHAN NYEIN THU, 4B - 
CAO ĐỨC MINH, 4C - NGUYẾN PHƯƠNG 
ANH, 5L - PARK SEOAH, 5B - TRƯƠNG 
NGOC LINH, 5C - NGUYẾN HƯƠNG 
QUỲNH ANH, 6L - VŨ THƯ KỲ 
 

 

Học sinh lớp 3 thích thú tham gia hoạt 

động thực hành cùng thầy Chương - 

Thầy Phụ trách Chương trình STEM. 

Học sinh lớp 3B tự hào về màn trình 

diễn trong Ngày Trái Đất nhưng cũng 

bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của 

Hành tinh chúng ta. 

  

Xây dựng niềm Yêu thích Đọc sách 
- Học sinh lớp 2 tham gia các giờ học 
tại thư viện để phát triển kĩ năng đọc 
và trở thành những Người học tập 
suốt đời. 
 

                    TRONG SỐ NÀY 

• Giải thưởng Mục tiêu học tập toàn 

trường 

• Chương trình Đạo đức 

• Ngày Trái đất 

• Khám phá một tiết Khoa học 

• KIK 
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Học sinh lớp 1L làm món Bánh Chay 

trong ngày Tết Hàn Thực. 

Lớp 2L tận hưởng phần thưởng từ 

Cuộc thi Tìm Trứng Phục sinh quanh 

sân trường. 

Học sinh lớp 5L làm kem trong giờ 

Khoa học. 

 

Học sinh lớp 3C viết nhật ký về cuộc 

phiêu lưu của các em tới hành tinh 

khác 

Chương trình Đạo đức 

Trong tháng này, các em học sinh tập 

trung vào những giá trị Tự tin và Tận 

tâm. Khi học sinh tiếp tục thu nhận kiến 

thức và các kĩ năng thì các em đồng thời 

cải thiện sự tự tin của mình từng ngày. 

Tháng Tư cũng đem đến cho học sinh 

cơ hội thể hiện sự tận tâm của mình qua 

việc làm cho thế giới trở thành một nơi 

tốt đẹp hơn thông qua các hoạt động 

Ngày Trái Đất 

 

 

 

Minh Trí - Lớp 3L nhận giải Học sinh 

có tư duy phản biện xuất sắc. Minh Trí 

thường xuyên chia sẻ suy nghĩ và ý 

kiến của mình. Em luôn sáng tạo, ham 

học hỏi và muốn tìm hiểu thêm về thế 

giới xung quanh! 

Ngày Trái đất 

Ngày Trái Đất là một ngày quan trọng để 
chúng ta suy nghĩ về hành tinh nơi chúng 
ta đang sống. Học sinh đã tham gia 
nhiều hoạt động, từ đó thúc đẩy quan 
điểm tích cực của các em về việc tái chế, 
duy trì một thế giới trong lành và thể hiện 
trách nhiệm xã hội với các thế hệ tương 
lai.  

Tất cả các lớp tại SIS @ Vạn Phúc đều 
được tặng một chậu cây đáng yêu để 
chăm sóc, việc này giúp các em hiểu về 
tầm quan trọng của thiên nhiên đối với 
cuộc sống của chúng ta. Các học sinh 
cũng đã tạo ra nhiều nhạc cụ từ các vật 
liệu tái chế, học cách giúp cho thế giới 
của chúng ta luôn xanh và các em đã có 
những trải nghiệm tuyệt vời trong suốt 
quá trình học!  
 

Khám phá tiết học Khoa học 
 
Các em học sinh học về hiện tượng 

Truyền nhiệt trong giờ Khoa học với trải 

nghiệm tự làm kem. Học sinh được dạy 

về nhiệt năng, chuyển hóa năng lượng 

và được biết nhiệt năng sẽ truyền từ vị 

trí (hỗn hợp sữa/đường/vani) sang đá. 

Hỗn hợp kem bắt đầu ở dạng lỏng và 

khi đặt vào túi đá nó sẽ bị mất nhiệt 

năng.  Điều này là do nhiệt luôn luôn 

truyền từ nhiệt độ cao sang nhiệt độ 

thấp. Đá hấp thụ sự trao đổi nhiệt và 

bằng chứng cho sự chuyển giao này 

chính là hiện tượng đá tan. 

 

 

Học sinh lớp 4B cùng nhau làm bài 

tập DynEd để hỗ trợ chương trình 

DynEd. 
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Lễ Phục sinh - Lớp Lion  

Học sinh đã có một ngày lễ Phục 

Sinh tuyệt vời. Các em hào hứng 

nhuộm những quả trứng và săn 

tìm những quả trứng sô cô la với 

các bạn cùng lớp.  

 

Tháng Tư đã trôi qua với nhiều 

hoạt động và sự kiện thú vị. Cả 

trường kỷ niệm Lễ Phục Sinh với 

hoạt động săn tìm trứng, ngày 

Tết Hàn Thực với nhiều món 

ngon từ khắp nơi trên thế giới và 

hào hứng khi mặc trang phục 

dân tộc trong Ngày Quốc tế. 

Thêm vào đó, tất cả các em học 

sinh đều có mặt trong ngày chụp 

ảnh của toàn trường và đã phối 

hợp rất tốt để sự kiện diễn ra 

suôn sẻ.  

Bên cạnh đó, các học sinh KIK 

cũng trải nghiệm nhiều hoạt động 

STEM thú vị như: Cuộc thi xây 

cầu, thí nghiệm về lốc xoáy và đo 

chiều cao của tháp. 

. 

 

Thử 

thách 

STEM 

của lớp 

Prep 

Cheetah 

Bạn Gia 

An lớp 

Prep đang 

cẩn thận 

xây một 

tháp cao 

nhất có 

thể trong 

khi Khánh 

Nam đang 

đo tháp 

với một 

chiếc 

thước dài. 

Làm thí nghiệm về Lốc xoáy - Lớp 

K2 Giraffe 

Hãy xem cơn lốc xoáy tuyệt vời 

trong chai thông qua hoạt động 

DIY (Do It Yourself)! Đây không chỉ 

là một trải nghiệm học tập thú vị mà 

nó còn mang đến cho các học sinh 

sự thích thú trong suốt quá trình 

thực hiện.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hoạt động STEM - Lớp Bumble 
Bee 
Học sinh lớp Bumble Bee thích thú 
tham gia thử thách Xây cầu trong 
hoạt động STEM. Hai nhóm có các 
vật liệu giống nhau và có 20 phút để 
xây cầu. Cả nhóm thảo luận, phối 
hợp cùng nhau và đã thành công! 
 

 

Giờ học Nấu ăn - Tết Hàn Thực tại lớp 
K1/K2 Panda 
Bánh Trôi là một trong những món bánh 

truyền thống trong ngày Tết Hàn Thực. Tại 

sự kiện đặc biệt này, học sinh lớp Panda 

quây quần bên nhau và cùng học làm Bánh 

Trôi. 

 

Các hoạt động của khối Mầm 

non 


