
 E enquiry@vungtau.sis.edu.vn T: (84) 0254 7301 777 www.vungtau.sis.edu.vn 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ VŨNG TÀU 

Tháng 11/ 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giáng sinh đang đến gần  
 
Ngày 19/11 vừa qua, nhà trường đã tổ chức trực tuyến lễ 
chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thật tuyệt khi được 
nhìn thấy toàn thể học sinh thể hiện sự trân trọng của mình 
dành cho các thầy cô.   
 
Thời điểm Giáng sinh đang đến gần và chúng tôi gần thông 
qua học kỳ đầu tiên bằng hình thức trực tuyến. Kỳ thi cuối học kỳ sẽ bắt đầu vào tuần đầu tiên sau kì 
nghỉ Giáng sinh.  Hy vọng rằng sau Giáng sinh, chúng tôi sẽ trở lại trường và các bài kiểm tra cuối 
học kỳ sẽ tổ chức tại trường. 

 
 
 

 

NỘI DUNG CHÍNH 

• Giáng Sinh đang đến gần  

• Ngày Nhà giáo Việt Nam  

• Lớp Mỹ thuật – Cảnh quan thành phố 

• Lớp 5: Môn Viễn cảnh toàn cầu 

Toàn thể học sinh cùng một số phụ huynh đã tham gia buổi lễ Tri ân Nhà giáo Việt Nam. Cảm ơn Hội đồng 

Học sinh cùng sự hỗ trợ từ các giáo viên đã tổ chức chương trình với nhiều tiết mục để tỏ lòng ghi nhớ công 

ơn thầy cô.  

Chúng tôi không thể gặp phụ huynh hoặc giáo viên tại trường do tình hình dịch Covid vẫn đang diễn biến 

phức tạp. Đây là khoảng thời gian khó khăn đối với tất cả nhưng chúng tôi sẽ kiên trì và cố gắng hết sức. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị hành trang cho các em học sinh cho những thách thức trong tương lai, khả 

năng thích nghi, chấp nhận thay đổi và trở thành tác nhân thay đổi, hỗ trợ những người khác và tìm cách để 

hòa đồng, giải trí và xây dựng mối quan hệ với môi trường xung quanh bao gồm cả gia đình và bạn bè. 

Chúng tôi chúc các em học sinh hệ Song ngữ đạt kết quả tốt nhất cho kỳ thi sắp tới bắt đầu vào tuần đầu tiên 

của tháng Mười Hai. 
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Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 2021 - 2022  

 
Mùa tri ân thầy cô đã đến, với bao cảm xúc dâng trào, thầy và trò trường Quốc tế Singapore 
@ Vũng Tàu đã tổ chức thành công hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo vào ngày 19/11. 
Dù đã trải qua thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng cùng với sự cố gắng 
của cả thầy và trò, các em học sinh SIS Vũng Tàu vẫn luôn yêu quý và ghi nhớ công ơn thầy 
cô của mình. 

Các em học sinh tự tay trang trí những tấm thiệp xinh xắn kèm theo những lời chúc sâu sắc 
để bày tỏ lòng biết ơn. Các tiết mục văn nghệ đã tăng thêm rất nhiều giá trị cho buổi lễ mặc 
dù là buổi lễ trực tuyến. 

Giáo viên và phụ huynh có mặt đã vô cùng xúc động trước tình cảm của các em.  

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với những món quà và những lời chúc chân thành từ các 
em học sinh và các bậc phụ huynh, đồng thời tin tưởng rằng chúng ta sẽ sớm trở lại trường. 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh trên: Một số hình ảnh từ buổi lễ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ huynh vui lòng chú ý: Trường học sẽ đóng cửa vào Thứ Hai ngày 20/12/2021 và mở cửa trở lại 

vào Thứ Hai 03/01/ 2022 để nghỉ lễ Giáng sinh. 

Kỳ thi Học kỳ 1 sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày 06/01 đến ngày 14/01/ 2022 - 

nếu chúng tôi trở lại lớp học trực tiếp bình thường. Nếu nhà trường vẫn dạy và học trực tuyến, bài 

Đánh Giá Trên Lớp sẽ được chuyển thành điểm của bài thi cuối kỳ và được ghi vào học bạ. 
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Cảnh quan thành phố: Trình bày bởi cô Erin Harrington 

Học sinh lớp Mỹ thuật đã học cách vẽ cảnh quan thành phố ở góc nhìn một điểm. Các em đã 

học được tầm quan trọng của việc tạo ra một điểm ảo, đường chân trời và đường song song 

để tạo ra một cảnh ba chiều có chiều sâu. Chủ đề được đơn giản hóa với một số lựa chọn 

trên You Tube để hỗ trợ việc học vẽ thành phố ở góc nhìn một điểm. Học sinh được lựa chọn 

hoàn thành tác phẩm bằng tô màu sắc hoặc tô bóng bằng bút chì sử dụng tông màu xám. 

Bức vẽ dưới đây là cảnh quan thành phố của Han Seo Yun (lớp 7 Quốc tế), có nhiều tòa nhà 

chồng lên nhau, cũng như bóng tương tác trên bề mặt của các tòa nhà. Học sinh rất thích dự 

án vẽ bằng cách sử dụng các kỹ thuật 3 chiều có trong phối cảnh một điểm, và sẽ tiếp tục 

khám phá cách vẽ phối cảnh, nhưng trong không gian nội thất. 

  

Han Seo Yun 7L 

Lớp 5 Song Ngữ: Môn Viễn cảnh toàn cầu 

Học sinh lớp 5 Song ngữ đã khám phá cách thức nền văn minh bắt đầu từ thời cổ đại, đặc 

biệt là các nền văn minh Thung lũng sông của Lưỡng Hà, song Nile, Indus và Hoàng Hà qua 

môn học Viễn cảnh toàn cầu. Các em làm bài thuyết trình power point và thảo luận về các 

đặc điểm chính của các nền văn minh như chính phủ, công nghệ, chữ viết, tôn giáo và các 

tầng lớp xã hội. Qua dự án này học sinh biết rằng con người trong quá khứ đã đặt nền móng 

cho những gì chúng ta có và tận hưởng trong thời kỳ hiện đại này. 
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