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NGÀY HỘI THẾ GIỚI ĐỌC SÁCH  

Ngày 20/02/2019 vừa qua đã diễn ra ngày hội Thế Giới Đọc Sách 

(WRAD) tại SIS@VT. Các em học sinh đã có cơ hội tham gia vào các 

hoạt động đọc sách vào buổi sáng. Có nhiều phụ huynh tình nguyện đã 

cùng đến để đọc những mẫu chuyện nổi tiếng cho các em. Nhà trường vô 

cùng trân trọng sự tham gia của phụ huynh.  

  

Khối lớp 1 đến lớp 5 với chủ đề Tiến sĩ Seuss. Là người kể chuyện, cô 

Marianne với giọng đọc truyền cảm và đầy lôi cuốn, cô đã thu hút toàn bộ 

sự chú ý của các em qua mẫu chuyện mang tên Ngày Thứ Tư Quái 

Dị. Các em học sinh lớp lớn đã cùng nhau chia sẻ truyện ngắn của nhà 

văn Việt - Nguyễn Nhật Ánh.  

 

 

 

 

Kết quả thi học kỳ 1 năm 2019: Điểm trung bình các môn của mỗi lớp  

 

THÔNG TIN KỲ NÀY 

 Ngày hội Thế giới đọc 

sách  

 Chương trình 

Cambridge IGCSE 

 Bảo vệ môi trường 

 IGCSE thiết kế công 

nghệ 

 Biểu diễn văn nghệ 

Chương trình Quốc tế 
Học kỳ 1/ 2019 

Chương trình Song ngữ 
Tiếng Anh – Học kỳ 1/ 2019 

Lớp Tiếng Anh Toán Khoa học Lớp Tiếng Anh  (%) 

Lớp  1 N A N A N A Lớp  1 N A 

Lớp  2 88 82 87 Lớp  2 84 

Lớp  3 87 89 85 Lớp  3 80 

Lớp  4 87 75 81 Lớp  4 70 

Lớp  5 85 81 92 Lớp  5 81 

Lớp  6 89 86 91 Lớp  6 55 

Lớp  7 86 81 82 Lớp  7 80 

Lớp  8 83 74 79 Lớp  8 73 

Trung bình % 86.00 80.33 84.00 Lớp  9 60 

    Trung bình % 72.88 
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NGÀY HỘI THẾ GIỚI ĐỌC SÁCH LỚP 5 QUỐC TẾ 

 

Để chào đón ngày hội Thế Giới Đọc Sách và ngày Tết, lớp 5 Quốc tế đã đọc và quay 
video ngắn một câu chuyện tiếng Trung Quốc rất hay. Câu chuyện nổi tiếng và được lan 
truyền khắp đất nước Trung Quốc! Các bạn kể về sự khác nhau giữa Tết cổ truyền ở 
Việt Nam và Trung Quốc. Các bạn cũng chúc may mắn, hạnh phúc, thành công và nhiều 
tiền lì xì đến tất cả bạn bè và gia đình trong năm Kỷ Hợi. Các bạn lớp 5 rất giỏi và tự tin 
với khả năng ngoại ngữ khi kể chuyện! 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Lớp 4 Song ngữ  
 

Khi học phần 3 bắt đầu, lớp 4 Song ngữ bắt đầu học thần thoại Hy Lạp về  Perseus và  
Medusa trong lớp tiếng Anh. Cô Jill đưa thử thách cho các bạn tạo ra Nhà hát cho đọc 
giả dựa trên huyền thoại Hy Lạp để kết thúc bài học. Các bạn háo hức nhận phần thử 
thách. Qua việc hoạt động nhóm, các bạn phát triển khả năng sáng tạo để làm trang phục 
cũng như thể hiện khiếu hài hước bằng cách viết kịch bản cho riêng mình và học thuộc.    
Các bạn đã tự phát hiện ra tài năng của mình và có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.  

Ảnh dưới: Lớp 5 Quốc tế kể chuyện bằng tiếng Trung Quốc 

Ảnh trên: Sân khấu kịch của lớp 4  
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Chương trình Cambridge lớp IGCSE 
 
Từ ngày 09 tháng 04 năm 2019, lớp IGCSE2 sẽ 
tham dự kỳ thi iGCSE Quốc tế. Cambridge 
IGCSE® là bằng cấp quốc tế phổ biến trên toàn 
thế giới dành cho trẻ em từ 14 đến 16 tuổi. Nó 
được công nhận bởi các trường đại học và nhà 
tuyển dụng hàng đầu trên toàn thế giới, và là một 
hộ chiếu quốc tế cho sự tiến bộ và thành công. 
Được phát triển và thử nghiệm hơn 30 năm trước 
và được các trường học trên toàn thế giới tin cậy.  
  
Lớp 2 và 3 Quốc tế với ý thức bảo về môi trường 
 
Hôm nay, 27 tháng Hai năm 2019, Lớp 2 và 3 
Quốc tế tham gia hoạt động dọn dẹp rác trong 
cộng đồng. Các bạn dọn dẹp một đoạn nhỏ vỉa 
hè gần khách sạn Pullman. Các bạn rất hào 
hứng và có động lực cao để tham gia vào việc 
giúp làm sạch cộng đồng. Các em đã thực hiện 
nhanh chóng các nhiệm vụ của mình và đổ đầy 
túi trong không quá 15 phút! Các em rất thích 
hoạt động này và người dân trong khu vực đi 
ngang qua đánh giá cao những gì các bạn đang 
làm cho cộng đồng.  
 

 
 
IGCSE 1 thiết kế công nghệ  
 
IGCSE 1 được giao nhiệm vụ thiết kế và tạo ra máy bắn đá được làm từ giấy. Mục đích 
thực hiện dự án nhằm giúp các bạn viết hướng dẫn về cách xây dựng máy bằng giấy. 
Các giáo viên tại SIS @ Vũng Tàu hào hứng kết hợp các môn học với nhau để khiến việc 
học trở nên thú vị hơn đối với học sinh. Tại đây, các bạn đã học cách viết hướng dẫn 
từng bước trong khi sử dụng các từ sắp xếp và học cách đo khoảng cách của một vật 
thể được phóng bởi chiếc máy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGCSE 1 và dự án thiết kế công nghệ 

 

     Lớp 2 và 3 Quốc tế dọn dẹp đường phố 
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Biểu diễn văn nghệ  
 

Ngày 23 tháng 01 năm 2019, nhà trường tổ chức buổi biểu diễn Văn nghệ SIS lần thứ 
12 tại trường. Những tiết mục tuyệt vời được biểu diễn bởi các bạn học sinh tài năng. 
Phụ huynh có thể xem buổi trình diễn trên hoặc các tiết mục văn nghệ trước đây theo 
đường link Youtube:  
 
https://www.youtube.com/channel/UCUF-DiF54DQWygcIxpJPmDw?view_as=subscriber  

 
 

Lưu ý: 

Chúng tôi đã thay đổi các thủ tục và biện pháp việc phụ huynh đưa đón con em để đảm bảo an toàn 

cho học sinh ở trường. Trước những tình huống bất lợi, nhà trường đã áp dụng cách tiếp cận chủ 

động. Nhà trường xin cảm ơn phụ huynh đã hợp tác thông qua các biện pháp mới và nhà trường đánh 

giá cao sự hỗ trợ của phụ huynh trong vấn đề này. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCUF-DiF54DQWygcIxpJPmDw?view_as=subscriber

