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Dlaczego targi są sprawiedliwe?

Jako NAUKOWCY będziemy: kontynuować naszą pracę nad ewolucją i dziedziczeniem,
identyfikować, w jaki sposób zwierzęta i rośliny są przystosowane do ich środowiska i
jak adaptacja może prowadzić do ewolucji, badając teorie ewolucji skonstruowane
przez Karola Darwina. Zbadamy również światło, w tym sposób, w jaki się przemieszcza
i jak pozwala nam widzieć.

Jako PISARZE będziemy: Ciągłe rozwijanie naszych umiejętności poprzez pisanie
różnych tekstów beletrystycznych i non-fiction, które mają określony cel. Nasze pisanie
oprzemy na czytaniu, a także na tematach programowych.

Jako CZYTELNICY będziemy: Będziemy używać naszych „ŻMIJI” – słownictwa,
wnioskowania, przewidywania, wyjaśniania, wyszukiwania i podsumowywania
umiejętności podczas naszych sesji czytania z przewodnikiem podczas czytania naszej
powieści „Skellig”. Będziemy również badać teksty non-fiction związane z naszym
tematem Majów

. Jako MATEMATYCY będziemy: Kontynuować rozwijanie naszej wiedzy na temat
średnich, średniej i stosowania ich do danych i statystyk. Będziemy rewidować kluczowe
koncepcje z drugiego etapu kluczowego, koncentrując się na zastosowaniu naszych
umiejętności w rozumowaniu i rozwiązywaniu problemów.

W INFORMATYCE będziemy: kontynuujemy rozwijanie naszej wiedzy na temat ochrony
siebie w Internecie. Obejmuje to sposób, w jaki dokonujemy dobrych wyborów online,
jak chronić nasze komputery przed szkodą i jak powinniśmy komunikować się uprzejmie
z naszymi przyjaciółmi online. Będziemy również nadal korzystać z programu do
kodowania Scratch.

Jako MUZYCY będziemy: przygotowywać materiał na występ naszych absolwentów z
szóstego roku; Interpretacja Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków według Roalda
Dahla.

W WF będziemy: Pracować nad kluczowymi umiejętnościami, takimi jak odbijanie, kręgle
i boisko poprzez różnorodne zajęcia oraz tworzenie i rozwijanie niektórych układów
tanecznych dla występów naszych absolwentów.

Nasze lekcje WF odbędą się w poniedziałek i piątek; w te dni uczniowie powinni
uczęszczać do szkoły już w odpowiednim stroju na WF, w którym będą przebywać przez
cały dzień.

W RE będziemy: skupiając się na pracy opartej na „Nadziejach i Wizjach”, jednocześnie
zgłębiając wiele różnych wierzeń i religii.

W DESIGN - TECHNOLOGY będziemy: patrząc na proste mechanizmy. Projektowanie i

tworzenie dźwigni, kół pasowych, kół i osi oraz sposób, w jaki ludzie na przestrzeni dziejów

wykorzystywali te mechanizmy, aby pomagać im tworzyć konstrukcje.

Jako GEOGRAFIE będziemy: Badanie światowego handlu i koncepcji Sprawiedliwego

Handlu. Będziemy badać powiązania handlowe Wielkiej Brytanii z innymi krajami oraz

znaczenie sprawiedliwego handlu. Zbadamy również globalny łańcuch dostaw i zmiany w handlu

na przestrzeni dziejów.

W PSHE - Jigsaw będziemy: studiować jednostkę zatytułowaną „Changing Me”.
Przyjrzymy się zmianom fizycznym związanym z dojrzewaniem, a także nauczymy się,
jak przygotować się do przejścia do szkoły średniej.


