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Kết thúc học phần 1 / 2021-2022 
 
Chúng tôi đã kết thúc học phần 1 của năm học này. Chúng 
tôi chân thành cảm ơn sự hỗ trợ từ tất cả nhân viên, học 
sinh và toàn thể Quý phụ huynh trong suốt khoảng thời 
gian thử thách vừa qua. Mặc dù mọi người đã được đi lại 
tự do nhưng thật đáng tiếc khi giáo viên và học sinh vẫn 
chưa được đến trường. Các em học sinh đã nỗ lực rất 
nhiều trong việc học của mình. Chúng tôi hy vọng rằng 
ngày đến trường sẽ không còn xa. Xin hãy giữ gìn sức 
khỏe và chúng tôi mong được gặp các em học sinh cũng 
như Quý phụ huynh trong một ngày gần nhất.  
 

  

 
Một vài hoạt động trước dịch COVID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NỘI DUNG CHÍNH:  

 Kết thúc học phần 1 

 Lớp 2 Quốc tế 

 Cựu học sinh SIS@VT giành học 

bổng ở Úc 

 Âm nhạc 

 Lớp 3 Song ngữ 

 Halloween của lớp 4 Quốc tế 

Đây là một giai đoạn đầy thử thách khác với việc giảng dạy trực tuyến của giáo viên và học trực 

tuyến cho sinh viên. Việc này đòi hỏi sự nỗ lực niều hơn của giáo viên trong việc chuẩn bị bài 

giảng, các công tác hành chính liên quan đến giảng dạy trực tuyến và việc học sinh ngồi học tập 

trung trong một khoảng thời gian dài hàng ngày. Tuy nhiên, sự cống hiến và cam kết của tất cả đã 

giúp chúng tôi đạt được kết quả tốt cho Học kỳ 1. 

Chúng tôi cũng vô cùng tự hào về thành tích của một trong những cựu học sinh của chúng tôi, 

Minh Anh, người mà chúng tôi ưu ái gọi là Annie. Sự tận tâm và tận tụy, tình yêu học hỏi và phong 

thái tích cực của cô ấy, tất cả đã góp phần vào thành công của cô ấy. Làm tốt lắm Annie. 
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Nguyên lý Bernoulli- Lớp 2 Quốc tế 

 
Trong các tiết Khoa học của lớp 2 Quốc tế, chúng tôi đã học về không khí, gió và sự ô nhiễm. và đã nắm 

vững được khái niệm, nguyên nhân tạo ra, cách sử dụng và những nguy hiểm của chúng.  

“Con đã được học là không khí có thể di chuyển vật, và chúng ta không thể thấy được nó”, David nói. 

“Con đã học được rằng chúng ta cần không khí để sống vì nó có oxy”, Angele phát biểu. 

“Con học rằng gió làm quay tua-bin gió và làm cho diều bay lên được!”, Mon trả lời.  

Bỗng nhiên chúng tôi muốn biết làm sao mà gió di chuyển vật một cách nhất định, vì thế chúng tôi đã để 

cho sự tò mò đó dẫn dắt chúng tôi.  

Chúng tôi chuyển sang Phương pháp khoa học và bắt đầu đặt câu hỏi: 

“Làm thế nào để gió và không khí hoạt động? 

Làm thế nào để một con diều bay? 

Không khí chuyển động có thể làm gì đối với các vật thể khác nhau, chẳng hạn như một thẻ chơi hoặc 

một quả bóng? " 

Chúng tôi đã tổng hợp các thông tin và phát triển ý tưởng của mình. 

"Nếu thầy cầm quả bóng bàn phía trên ống hút uốn cong này và thổi không khí từ phổi của mình, điều gì 

sẽ xảy ra? Nó sẽ bay cao bao nhiêu?" 

 

Đã đến lúc hình thành giả thuyết. 

"Con nghĩ nó sẽ bay trên đầu của thầy ạ!" Jessica nói. 

"Có lẽ nó sẽ không vượt qua đầu!" Henry nghĩ. 

"Mắc cười quá!" Isla không giấu được cảm xúc.  

"Con đã làm thí nghiệm này rồi!" Lina thốt lên. 

"Được rồi, các con. Hãy kiểm tra giả thuyết của chúng ta nhé. Sẽ không có thử nghiệm đến khi chúng ta 

cùng nói: 

1 - 2 - 3 Tôi yêu khoa học! 

Và:  

1 - 2 - 3 Hãy tiến hành và thử nghiệm! " 

Học sinh vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện quả bóng bàn lơ lửng ở vị trí phía trên ống hút. (Sophia tìm 

thấy một chiếc ống hút và một quả bóng và bắt đầu thử nghiệm của riêng mình) 

"Chúng ta cùng làm thí nghiệm với máy sấy tóc và những quả bóng có kích thước và trọng lượng khác 

nhau nhé?" 

Y2L: "Dạ!" 

Kết quả giống nhau. Những quả bóng bay lơ lửng trong cột không khí phát ra từ máy sấy tóc. 

"Tại sao điều này lại xảy ra? Hãy chia sẻ kết quả của chúng tôi ..." 

Không khí chuyển động nhanh hơn có áp suất nhỏ hơn không khí xung quanh quả bóng không chuyển 

động, trong khi trọng lực kéo quả bóng xuống. Không khí xung quanh quả bóng có áp suất cao hơn và 

đẩy vào trong về phía quả bóng. Điều này giữ cho quả bóng ở đúng vị trí, trôi nổi. 
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"Các con hãy nghĩ về điều đó lần sau khi bạn ngồi trên máy bay nhé.” 

Máy bay này rất nặng - Làm thế nào chúng ta có thể bay? 

Chúng tôi sẽ nghiên cứu điều đó vào năm tới ... 

 

Nguyên lý của Bernoulli 

 

 

Cựu học sinh trường SIS Vũng Tàu nhận học bổng Y khoa hàng đầu tại Úc  

 

Một cựu học sinh trường SIS Vũng Tàu vừa giành được học bổng danh 

tiếng tại trường Đại học Sydney Úc. Minh Anh (Annie) là một trong 10 

học sinh quốc tế và là học sinh Việt Nam thứ 2 trong lịch sử hơn 170 

năm của Đại học Sydney được chọn học chương trình Y đảm bảo. 

  

 

Lê Hồ Minh Anh từng học tại SIS Vũng Tàu đạt trình độ iGCSE, đã 

trúng tuyển vào 5 trường đại học của Úc, bao gồm Sydney, Melbourne, 

Queensland, Deakin và Monash. Thông thường, để được vào trường 

Y tại Úc, trước tiên sinh viên cần trải qua chương trình đại học, sau đó 

tham gia kỳ thi và phỏng vấn ở bậc sau đại học. Tuy nhiên, Minh Anh 

đã được nhận vào diện đảm bảo ngay sau khi học xong cấp 3 và được 

đào tạo các chuyên khoa y tế mà không phải qua bất kỳ kỳ thi hay phỏng vấn nào. Em cũng được mời 

tham gia lớp học tài năng, nhận “Học bổng Hiệu trưởng Đại học Sydney” và Giải thưởng Sydney với tổng 

trị giá hơn 2 tỷ đồng. 

 

Yêu cầu để được nộp đơn vào chương trình này là thí sinh cần đạt điểm tối đa ở bậc THPT (SAT 

1600/1600 hoặc A level 4 điểm A* hay IB 45/45), sau đó phải trải qua nhiều vòng phỏng vấn. Minh Anh 

đã vượt qua hàng nghìn thí sinh khác có mức điểm tương đương đến từ nhiều quốc gia để trở thành một 

trong 10 sinh viên quốc tế của lộ trình Y khoa đảm bảo. Nữ sinh chia sẻ, để có được thành quả này, em 

nhận được sự động viên lớn từ gia đình bên cạnh sự cố gắng của bản thân. 

 

Sau thời gian học ở trường Quốc tế Singapore tại Vũng Tàu, Minh Anh chuyển lên Sài Gòn học chương 

trình A level tại trường Quốc tế ABC. Xác định trường Y khó vào, Minh Anh nỗ lực học tập để giành điểm 

A các môn ngay từ những năm đầu trung học.  

 

Em dành nhiều thời gian cho các môn học yêu thích Sinh, Hóa, Tâm lý và tự tìm ra cách học phù hợp 

hiệu quả. Em thường viết note ý chính cho các môn học.  

 

Minh Anh không đi học thêm, chủ yếu xem các video, website hướng dẫn tự học khi chưa hiểu phần kiến 

thức nào đó.  

 

"Có giai đoạn rớt xuống điểm C môn Sinh, em đã phải xem lại cách học, hỏi thầy cô để lấp đầy phần kiến 

thức bị hỏng. Cuối cùng, cố gắng của em đã được đền đáp khi đạt 4 điểm A*", Minh Anh kể. 

 

Minh Anh bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xin học bổng từ tháng 8/2020 và nộp vào tháng 3. Theo em, khó khăn 

nhất trong quá trình chuẩn bị là thi IELTS. Chương trình A level nặng, khiến em không có nhiều thời gian 

để ôn luyện. Gần một tuần sau khi hoàn thành các kỳ thi ở trường, em mới thi và đạt 8.0 IELTS.  

Nữ sinh tâm sự có khoảng hai tuần để ra quyết định học ở Đại học Sydney hay chờ kết quả từ Đại học 

Monash. Nếu xác nhận học, Minh Anh sẽ sang Australia vào khoảng tháng 2 năm sau để bắt đầu kỳ học.  

(xem thêm tại : Vietnamese female student wins Australia's top medical scholarship – Báo VNExpress 

 

 

Âm nhạc  

https://vnexpress.net/nu-sinh-viet-do-hoc-bong-y-khoa-hang-dau-australia-4374200.html
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Thiết kế các bài học trực tuyến có thể là 

một thách thức trong tất cả các môn học. 

Thầy Zeus, giáo viên môn Âm nhạc, đã 

sử dụng ứng dụng Kodaly và 

Musescore để dạy trực tuyến. 

Các học sinh tiểu học đã được học kỹ 

năng đọc bằng mắt, động lực học và 

Kodaly, cách sử dụng bộ gõ cơ thể hoặc 

nhạc cụ thủ công, ly và thùng thông qua 

Musicplay Online. Học sinh trung học 

được học ký hiệu bằng ứng dụng 

Musescore. Các em tạo ra mô hình nhịp 

điệu để tạo ra một giai điệu và viết lời 

bài hát cho nhịp điệu đó.  

 

Lớp 3 Song ngữ  

 

Nhằm khuyến khích học sinh đóng vai trò tích cực trong học tập và có trách nhiệm trong việc học của 

mình, các hình thức đánh giá khác thay cho các bài kiểm tra sẽ mang lại lợi ích hơn cho học sinh. Tự 

đánh giá khả năng học tập của mình bằng cách sử dụng nhiều hoạt động khác nhau sẽ giúp học sinh 

khám phá những gì các em đã làm hoặc chưa hiểu trong quá trình học tập. Chính vì vậy, trong giờ học, 

các em học sinh lớp 3 Song ngữ được phát phiếu đánh giá để các em tự chấm điểm sao cho mình. Sau 

đó, các em có thể rút ra những khó khăn, những bài học đã học được trong tuần. Các em tham gia phần 

tự đánh giá rất nhiệt tình  

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween của học sinh lớp 4 Quốc tế 
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Dù năm nay Halloween rơi vào kỳ nghỉ, các học sinh Lớp 4 Quốc tế quyết định tổ chức vào ngày cuối 

cùng của học phần! Trong trang phục Halloween, các em đã làm những món đồ thủ công và sáng tạo 

những bài thơ theo chủ đề Halloween (bài thơ vui dài 5 dòng, với cách ghép vần AABBA.) Dưới đây là 

một số sáng tác dễ thương của các em:  

There once was a poor witch,  

Who lived in a ditch? 

She would cry 

As people strolled by 

And she would wish that she was rich 

- Jason 

 

There is a zombie in Hanoi.  

That zombie looks like a boy.  

It has six legs 

And its name is Megs.  

It likes to destroy. 

- Tom 

 

There was a family of mice  

Who lived in boxes of ice?  

An ogre named Shrek  

Would break a shipwreck,  

While the donkey would always be nice. 

- Joseph 

 

There were some mice,  

That liked to be nice  

But the mice were eaten by a fox  

While sitting in a box 

And quietly playing dice 

- David 

 

There was a vampire name Bert 

Who really loved to eat dirt? 

Once a kid walked for miles 

And was full of smiles 

But he got teased and so he was hurt. 

- Rio 
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Hình ảnh các hoạt động trong năm ngoái mà tất cả học 

sinh và giáo viên đều rất nhớ … 
 

 

Nhà trường kính chúc các em học sinh, toàn thể nhân viên trường và Quý phụ huynh kỳ nghỉ bình an 

và thư giãn. 

Chương trình dạy và học trực tuyến sẽ tiếp tục vào thứ Hai ngày 1/11/2021. 


