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วนัจนัทรที์�  5 ธนัวาคม ........... วนัพอ่แห่งชาติ (โรงเรยีนหยุด)
วนัอังคารที� 6 ธนัวาคม ........... วนัฝ�กซอ้มใหญล่ะครเวทีนกัเรยีนระดับชั�น KS1

วนัพุธที�  7 ธนัวาคม ................ เชญิชวนผูป้กครองเขา้ชมละครเวทีในเรื�อง

วนัพฤหัสบดีที�  8 ธนัวาคม ....... เรยีนครึ�งวนัตั�งแต่เวลา 8.30 น. - 12:30 น.

วนัศุกรที์� 9  ธนัวาคม ............... วนัสดุท้ายของภาคเรยีนที� 1

                                                          " The Colours of Friendship "                                    

                                                           " The Colours of Friendship " ของนกัเรยีน
                                                           ระดับชั�น KS1 ณ ห้องประชุมโรงเรยีน เวลา 13.00 น.

                                                           *** กิจกรรมวนังานครสิต์มาสประจาํป� ***
                                                           *** Christmas in the Garden ***
                                                           การแสดงของนกัเรยีนตั�งแต่ระดับอนบุาลถึงประถม
                                                           EY1 - Y6 ตั�งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.

                                                            เรยีนครึ�งวนัตั�งแต่เวลา 8.30 น. - 12:30 น.

ISC Connections: วนัศุกรที์� 12 เดือนธนัวาคม พ.ศ.2565 ...

เรียน ผู้ปกครองและสมาชกิชุมชนชาว ISC ทุกท่าน

เมื�อภาคเรียนที� 1 กําลังจะสิ�นสุดลง เราขออวยพรให้ครอบครัวชาว ISC ของเราทุกคน
มีชว่งเวลาพักผ่อนในวนัหยุดที�ยอดเยี�ยมและหวงัวา่จะได้พบคุณอีกครั�งในวนัเป�ดภาค
เรียนหลังวนัหยุดป�ใหม่นี�  

แม้วา่ในชว่งสุดท้ายของภาคเรียนแรกจะใกล้เข้ามาถึง แต่ทวา่เราก็ยังมีเวลาอีกหนึ�ง
สัปดาห์ที�เต็มไปด้วยการแสดงและกิจกรรมต่างๆ จึงขอให้ทุกท่านโปรดตรวจสอบ
ข้อมูลที�เกี�ยวข้องทั�งหมดสาํหรับคุณและบุตรหลานของคุณจากตารางกิจกรรมวนั
สาํคัญด้านล่างนี�

ขอแสดงความนับถือ
รัศมี แดงมณีรัตน์
คุณครูใหญ่
โรงเรียนนานาชาติชลบุรี (ISC)

กิจกรรมและ
วนัสาํคัญ
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เดินทางเยี�ยมยมดังเชน่ชาวอียปิต์
ภาคเรียนนี� นั ก เรียนในระ ดับชั�น  Y3  ไ ด้ ศึกษา ค้นคว้า ใน หัวข้อ อียิป ต์ โบราณ  แน่นอนว่า โปร เจ็คสาํ คัญที�พวกเขา ไ ด้ ตั� ง ใจและ
ทุ่ ม เทจัด ทํา คือแผนผัง  3  มิ ติของเมือง ใน ยุค อียิป ต์ โบราณ  ในครั�ง นี�พวกเขา ไ ด้ ทํางานร่วม กันเป�น ทีมและ ไ ด้ เรียน รู้ ถึ งความ
แตกต่างระหว่ าง  2  มิ ติและ  3  มิ ติ  ในขณะที� พวกเขาพัฒนาทักษะการมองเ ห็นและสนุก กับ กิจกรรมพร้อมกับไ ด้ความ รู้มากมาย
เ กี� ยว กับ ด้ าน อียิป ต์ โบราณ  สิ� ง นี� ช่วยส่ง เสริมจินตนาการและความคิดสร้ างสรร ค์ของพวกเขา  พวกเขา เริ� ม เข้ า ใจว่ า ทํา ไมแม่นํ�า
ไน ล์ ถึงมีความสาํ คัญมากเมื� อ  6 ,000  ป� ก่อนพร้อมกับไ ด้ เรียน รู้ เ กี� ยว กับอนุสรณ์สถานที� มีชื� อ เสียง ที� สุด  เช่น  ป� ร ามิดแห่ง กิซ่า
และสฟ�งซ์ ใน ตํานาน  นัก เรียนไ ด้แบ่งแผนที� ออกเป�น  4  ส่วนและ ใช้วัสดุ ที� มีความแตกต่าง กัน  เช่น  ดินนํ�ามัน  กระดาษแข็งและ
ดินสอสี  แต่ละ ทีมจะ มุ่ง เน้น ไป ที� พื� น ที� ง านของตนเองและจะนําแผนที� ทุกส่ วนมารวมเข้ า ด้ วย กันเมื� อ โปร เจ็ค ในครั�ง นี� สิ� นสุดลง
เยี� ยมจริงๆ  Y3  ขอส่ง กํา ลัง ใจและปรบมือรั วๆ ใ ห้ทุกคนเลย !  

สถานะของสสาร
นักเรียนระดับชั�น  Y4 ได้ทําการทดลองวิทยาศาสตร์เกี�ยวกับสถานะของสสาร
เด็กๆสังเกตเห็นลูกโป�งที�บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลังจากที�พวกเขา
ผสมนํ�าส้มสายชูกับเบกกิ�งโซดา  พวกเขายังเฝ�าดูการแตกตัวของสบู่บาธ
บอมบ์และสังเกตการสร้างฟอง  จากนั�นจึงค้นคว้าข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที�อยู่
เบื� องหลังปรากฏการณ์นี�  พวกเขาได้เรียนรู้เ กี�ยวกับคุณสมบัติต่างๆ  ของ
สสาร  ได้แก่  ของแข็ง  ก๊าซและของเหลว  รวมไปถึงการเปลี�ยนแปลงสถานะ
และรูปแบบของสสารที�มีความแตกต่างกันไปด้วย
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เรยีนรูเ้รื�องปรมิาตรและความจุ
นักเรียนระดับชั�น  Y5 ได้ค้นคว้าและค้นพบความแตกต่างของปริมาตรและ
ความจุเมื� อเลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที�มีความแตกต่างกัน  พวกเข้าได้ทดลอง
การตวง  วัดในหลากหลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป�นวัสดุทรงกระบอก  เหยือกตวง
กระบอกตวง  ดิฉันในฐานะครูของพวกเขาประทับใจในความสามารถในการอ่าน
ค่าและคิดคํานวนเปรียบเทียบปริมาตรในหน่วยวัดรูปแบบต่างๆได้เป�นอย่างดี

เตรยีมตัว-พรอ้ม-แอคชั�น!
นักเรียนระดับชั�น Y2 ต่างยุ่งไปกับการจัดทําและจัด
เตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากในการแสดงละครเวทีของ
พวกเขา เรื�อง "The Colour of Friendship"
สัปดาห์ที�แล้วพวกเขาร่วมกันประดิษฐ์ก้อนเมฆสีขาว
ปุกปุย สัปดาห์นี�พวกเขาได้สร้างอุปกรณ์ประกอบฉาก
ต่างๆที�เราจะใช้ รวมถึงกล้องส่องทางไกล ในชั�นเรียน
วิชาศิลปะพวกเขาได้เริ�มวาดภาพหมู่บ้านด้วยโทนสีอัน
อบอุ่นตามจินตนาการของพวกเขา ในชั�นเรียนวิชา
ดนตรีนักเรียนระดับชั�น Y1 และ Y2 ได้ทํางานร่วมกัน
เพื�อฝ�กซ้อมการแสดงด้วยความตื�นเต้นเพื�อเตรียม
พร้อมในการขึ�นแสดงในวันพุธที� 7 เดือนธันวาคม เวลา
13.30 น.นี�
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การแขง่ขนัวา่ยนํ�า Swim Gala 2022
นักเรียนระดับชาวงชั�น KS1 และ KS2 พร้อมกับคณะครูและบุคลากรได้เข้าร่วม
การแข่งขันว่ายนํ�าในวันศุกร์ที� 2 เดือนธันวาคมนี�กันอย่างคับคั�ง โดยแบ่งออก
เป�นการแข่งขันหลากรายการ ได้แก่ KS1 - ว่ายนํ�าพร้อมคิกบอร์ด, การว่ายนํ�า
แบบฟรอนท์ครอล, การว่ายนํ�าท่ากบพร้อมคิกบอร์ดและการว่ายนํ�าท่าฟรีสไตล์
KS1 - ว่ายนํ�าพร้อมคิกบอร์ด, การว่ายนํ�าแบบฟรอนท์ครอล, การว่ายนํ�าท่ากบ
ทางด้านคณะครูและบุคลากรได้ลงแข่งขันการว่ายนํ�าพร้อมคิกบอร์ดและการ
ว่ายนํ�าท่าฟรีสไตล์ พร้อมเพิ�มความตื�นเต้นและความท้าทายด้วยการกลั�นหายใจ
ใต้นํ�าให้ว่ายทําระยะได้ไกลที�สุดอีกด้วย!

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที�ชนะเลิศและได้รับเหรียญทองเป�น
รางวัล! แน่นอนว่าขอแสดงความยินดีและเป�นกําลังใจให้กับนักกีฬาทั�งจากคณะ
นักเรียน คณะครูและบุคลากรที�ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั�งนี�ด้วยเช่นกัน ทุก
ท่านจะได้รับเกียรติบัตรสาํหรับการเข้าร่วมการแข่งขันในครั�งนี�

หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ�นทุกคนต่างสนุกสนานไปกับพิธีรับเหรียญรางวัล
และกิจกรรมปาร์ตี� ในสระว่ายนํ�า แน่นอนว่าเราทุกคนต้องขอขอบคุณโค้ชโรเอล
และโค้ชน้อยที�จัดกิจกรรมการแข่งขันอันท้าทายและสนุกสนานในครั�งนี�ขึ�นมา
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ชมรมรูบคิลกูบาศก์
แสนมหัศจรรย์
ริเริ�มโดยคณะสภานักเรียนของเราจัดตั�งเพื�อให้ทุกคน
ที�สนใจในการแก้ป�ญหารูบิคได้เข้าร่วม เริ�มแรกมี
นักเรียนแค่เพียง 2 คนเท่านั�นที� รู้วิธีแก้รูบิคอย่าง
ชาํนาญจากนั�นเราพบว่ามีนักเรียนอีกจาํนวนไม่น้อยที�
ต้องการเรียนรู้วิธีแก้ป�ญหาลูกบาศก์รูบิคอันแสนลึกลับ
ร่วมกันไปทีละขั�น ในไม่ช้าเราก็ตระหนักได้ว่าเจ้ารูบิคก็
เหมือนกับโจทย์คณิตศาสตร์ มันคือชุดของรูปแบบที�
ต่อเนื� องกันซึ�งจาํเป�นต้องใช้การฝ�กฝนทักษะและมี
ความมุ่งมั�นในการจดจาํ ขอขอบคุณมิสแคโรไรน์และ
"มาโน่" นักเรียนของเราที�ช่วยกันผลักดันให้เกิดการ
จัดตั�งชมรมและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆอย่างนี�ขึ�นมา


