
În calitate de OAMENI DE ȘTIINȚĂ vom fi: În subiectul nos-

tru Animalele, inclusiv oamenii, învață despre principalele 

părți ale sistemului circulator uman și despre funcțiile 

acestora. Vom explora impactul dietei, exercițiilor fizice, 

medicamentelor și stilului de viață asupra corpului nostru, 

descrie modul în care nutrienții sunt transportați în interi-

orul animalelor și al oamenilor.  

Ca SCRIITORI vom fi: Explorarea și scrierea 

propriilor poezii metaforice cu accent pe substan-

tive abstracte, care ne vor conduce să scriem pov-

ești cu un mesaj moral. Vom lega acest lucru cu 

teme și idei cheie în textul nostru pentru șofer Pig 

Heart Boy de Malorie Blackman. Alături de acest 

clasic modern ne vom uita la miturile și fabulele 

grecești. În urma scrierii noastre de ficțiune, ne 

vom concentra pe scrierea de biografii și autobio-

grafii. 

Ca ISTORICI vom fi:Investigarea și inter-

pretarea civilizației grecești antice. Vom cer-

ceta cum era viața în aceste vremuri, inclusiv 

originea Jocurilor Olimpice. Vom compara și 

compara democrația și cultura din timpul Gre-

ciei Antice cu alte perioade cheie, precum și cu 

cele moderne. 

În calitate de MUZICIENI vom:Inspirați-vă de 

Pământul lui Hans Zimmer, parte a BBCs Ten Pieces, 

pentru a crea și a interpreta propriile noastre com-

poziții. 
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În calitate de CITITORI vom fi:Vom folosi 

abilitățile noastre „VIPERS” - vocabular, inferență, 

predicție, explicație, regăsire și rezumat pe parcursul 

sesiunilor noastre de lectură ghidată când citim roman-

ul nostru Who Let the Gods Out? De asemenea, ne vom 

bucura de o serie de mituri grecești, legate de lucrarea 

noastră tematică, „Grecii antici”. 

 

În COMPUTING vom fi: Dezvoltarea cunoștințelor noastre 

de a ne proteja online. Aceasta va include cum să ne asig-

urăm că facem alegeri bune online, cum să ne protejăm 

computerele de vătămări și cum ar trebui să comunicăm 

amabil cu prietenii noștri online. De asemenea, vom începe 

să folosim programul de codare: Scratch.  

 

În P.E. noi vom fi:  

Lucrul cu Tigers Trust într-o după-amiază de marți, în aer 

liber, la o varietate de jocuri de invazie. Așteptăm cu 

nerăbdare acest lucru: ne place să lucrăm cu Tigers Trust! 

Joi vom avea lecția de educație fizică în interior când vom 

învăța o serie de abilități. Deoarece lecțiile noastre de edu-

cație fizică se vor desfășura în zilele de marți și joi, în aces-

te zile elevii ar trebui să meargă la școală purtând deja 

trusa de educație fizică adecvată în care vor rămâne pe tot 

parcursul zilei.  

În R.E. noi vom fi: Concentrându-se pe munca bazată 

pe „Justiție și libertate” învățarea despre diferite 

credințe. 

În DESIGN - TEHNOLOGIE vom fi:Vom pro-

iecta și face o gustare de pâine plată grecească 

antică. Acesta va fi apoi evaluat folosind cu-

noștințele de gătit și nutriție. 

Ca MATEMATICIENI vom fi:Continuăm să 

ne dezvoltăm cunoștințele despre numere până la 

10.000.000. Acest lucru ne va implica să recapitulăm 

cunoștințele noastre despre valoarea locului. Vom 

trece apoi la lucrul la desenarea, compunerea și 

descompunerea formelor. În această unitate ne vom 

aprofunda înțelegerea relației dintre formele 3D și 

2D. Vom trece apoi la lucrul înmulțirii și împărțirii; 

munca noastră continuă privind reamintirea rapidă a 

faptelor tabelelor de timp va sprijini acest lucru.  

What did the Ancient Greeks           

            do for us? 



P.E Days 

Zilele P.E sunt în prezent marți și joi. 

Vă rugăm să vă asigurați că copilul dumneav-

oastră vine la școală în trusa P.E în aceste zile. 

Year 6 

Spring 2022 

Subiectul nostru este „Ce au 

făcut grecii antici pentru noi? 

 

Welcome back and well done! 

Suntem foarte mândri de toți copiii pentru felul în care s-

au întors la școală după vacanța de Crăciun cu o atitudine 

atât de pozitivă față de învățare. 

Toți copiii au dat un exemplu strălucitor pentru restul 

școlii. 

Bravo tuturor! 

Twitter  

În perioada de primăvară vom continua să postăm actualizări pe 

Twitter, vă rugăm să verificați-le în mod regulat pentru a vedea ce 

facem! 

Twitter: @sidmouthschoolTwitter: @sidmouthschool 

General Reminders 

Vă rugăm să etichetați toată uniforma copilului dumneavoastră. 

Copiii trebuie să aducă la școală o sticlă de apă etichetată. 

Fără bijuterii. Vă rugăm să scoateți cerceii. 

Trusa PE trebuie purtată toată ziua. În funcție de vreme, acesta poate fi un kit 

de interior sau exterior. Acesta trebuie să fie pantaloni de jogging sau pantaloni 

scurți bleumarin, tricou alb și un pulover de școală în cazul în care este frig. Vezi 

poza din dreapta. 

Getting Focused  

În acest trimestru ne concentrăm pe dezvoltarea abilităților cheie ale copiilor în citire, scriere și ma-

tematică. 

Pentru a ajuta copilul să reușească, vă rugăm să vă asigurați că citiți împreună cu copilul dumneav-

oastră de cel puțin 3 ori pe săptămână. 


