
În calitate de OAMENI DE ȘTIINȚĂ vom fi: 

Explorarea materialelor în schimbare. Vom efectua o 
serie de investigații cu privire la modificările care 
apar la anumite materiale atunci când sunt încălzite, 
răcite și amestecate cu alte materiale. 

 Ca SCRIITORI vom fi: 

Scrierea de poezii metaforice, zdrențe la bogății ficți-

une și biografii bazate pe textul nostru de clasă: Oli-

ver Twist de Charles Dickens. 

Vom continua să ne dezvoltăm tehnicile de punctuație, 
gramatică și ortografie printr-o serie de strategii. Vă 
rugăm să vă susțineți copilul cu asta acasă. 

Ca ISTORICI vom: 

Aflați despre Imperiul Roman și impactul acestuia 
asupra Marii Britanii la acea vreme și despre moșteni-
rea pe care ne-a lăsat-o. Vom considera viața ca un 
celt sub stăpânirea romană și vom afla ce a dus la 
rebeliunea condusă de Boudicca. 

În calitate de MUZICIENI vom:Ascultați și apreciați o piesă numită 

Night Ferry a compozitoarei născută la Londra Anna Clyne. 

Ne vom compune propriile motive muzicale și le vom structura într-o 
piesă., vom cânta ca ansamblu și vom învăța un limbaj muzical adecvat. 

Buletin informativ trimestrial Anul 5 Primăvara 1 2022 

In calitate de CITITORI vom fi:                                                    

Clarificarea, realizarea de predicții și rezumatul. De 

asemenea, vom pune și vom răspunde la întrebări 

despre: Wonder de R. J. Palacio. 

Vom analiza, de asemenea, o serie de cărți non-
ficțiune, legate de subiectele noastre: Vulcani 

În COMPUTING vom fi: 

Dezvoltarea în continuare a cunoștințelor noastre 
despre cum să ne păstrăm și informațiile în siguranță 
online. Ne vom extinde munca pentru a folosi program-
ul de codare: Scratch. Vom învăța cum să creăm un set 
de instrucțiuni pentru a programa sprite-ul nostru să 
se miște, începând cu Cat and Mouse. 

În P.E. noi vom fi: 

Dezvoltându-ne abilitățile în jocurile cu mingea, 
învățând cum să ne mișcăm corect și ne dezvoltăm 
tehnicile de pase și apărare. 

În R.E. noi vom fi: 

Aflarea despre cine se închină hindușii și diferitele 
forme pe care le poate lua Dumnezeul lor, Brahman. 

În DESIGN - TEHNOLOGIE vom: 

Proiectați, planificați și realizați carele romane. Vom folosi o varie-
tate de instrumente și materiale pentru a ne crea propriul car. 

În calitate de MATEMATICIENȚI vom:Construiți-vă pe 

învățarea anterioară a abilităților de înmulțire și împărțire 

extinzându-ne învățarea de a înmulți și împărți 4 cifre cu 2 

cifre. Vom folosi abilitățile de înmulțire și împărțire pentru a 

găsi suprafața și pentru a rezolva probleme cu mai mulți pași. 

Ne vom extinde munca pentru a dezvolta metoda diviziunii 
scurte și a înțelege resturile în context. 
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Avem un termen atât de interesant în viitor pentru 

copii. Tema noastră este „Cum izbucnește un cu-

tremur?. Pe tot parcursul trimestrului, vom combina 

sesiunile noastre tematice, inclusiv Arta, pentru a 

crea o călătorie de învățare inspirată. 

Bravo Anul 5 

P.E Days CLASA PULLMAN uni Miercuri. 

P.E Days COWELL CLASS Luni și joi 

Vă rugăm să vă asigurați că copilul dumneav-
oastră vine la școală în trusa P.E în aceste zile 

Concentrarea 

În acest trimestru ne concentrăm pe dez-

voltarea abilităților cheie ale copiilor în 

citire, scriere și matematică. 

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

copilul dvs. de cel puțin 3 ori pe 
săptămână și asigurați-vă că acesta își 
întoarce cartea în fiecare zi pentru a o 

citi la școală. 

Stare de nervozitate 

În perioada de primăvară vom continua să postăm a 

tualizări pe Twitter, vă rugăm să le verificați în mod 

regulat. 

Twitter: @sidmouthschool 

Memento-uri generale 

Vă rugăm să etichetați toată uniforma copilului 

dumneavoastră. opiii 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. 

Noutăți de clasă! 

Am dori să-i încurajăm pe toți să 
mențină mentalitatea pozitivă 

pentru a învăța cu care au venit la 
școală anul acesta. Nu uitați să vă 
luați cărțile de citit în fiecare zi și 
să vă exersați ortografia pentru 

testul săptămânal de vineri. 


