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Welcome back and Happy New Year to everyone.  We have had a very positive start to 
the new term  with everyone quickly focussed on their new learning. 
 
Y11 Trip to Korat Zoo 
On Friday, 14 December 2018, Year 11 biology students launched their unit on Human 
Influences on Organisms in their Environment with a trip to the Korat Zoo. Each student 
chose an endangered species and spent time observing, drawing, and connecting with the 
animals in captivity. The field trip provided students an opportunity to think about genetic 
variation over time, adaptation to environment, evolution, and common ancestry. They 
also had a lot of fun riding bicycles, enjoying the fresh air, and watching incredible animal 
behaviors during feeding time and shows. It was a wonderful capstone to the term and 
launched enthusiasm for the start of term 2.   

 
Primary News 
This week the Veterinary Surgery Role Play area has opened 
up. Kindergarten children have been dressing up as doctors 
and nurses and helping all the injured teddy animals. This 
week Year 1 and 2 have started a new IPC unit called 
'Buildings'. They started with an entry point challenge to see 
which team could build the tallest freestanding tower from 
boxes and tape. Year 3 had a fantastic entry point for their 
IPC topic footprints of the past. Dinosaurs visited our 
playground ...or did they? Over the next few weeks we will 
research and investigate to see if this photo is real or fake!  

Year 4 had an excellent start to the new term by kicking off the new IPC unit entitled Temples, 
Tombs and Treasures. Students 
participated in an 
'archaeological dig' searching for 
'treasure' buried in the sand pit! 
The next day they continued 
their adventure by searching for 
artefacts hidden around school.  

  Year 6 have been learning how 
in the 1960's, you really could 
buy anything from Harrods in 
London, including exotic pets 
such as lions! The class will 

include the case study of Christian the lion cub, bought from Harrods, in their 
balanced discussions, answering the question: 'Should exotic animals be kept 
as pets?' We will present our Exit Point work to parents to conclude our 
'Extreme Survivors' topic on Friday 18th January at 14.30 in the Year 6 
classroom.  

Talent Show 
There will be a talent show on Wednesday February 7th at 4pm. Children are invited to prepare an audition piece and auditions 
will take place next week and the week after. Acts can be anything from singing  to magic tricks! We have a lot of talent at St. 
Stephen’s and we are looking forward to showcasing some amazing acts. There will be a prize for the best act in each key stage. 
More details to follow in the next bulletin.  

 
 
 

Brain teaser month 
 

Monday 14th January  
 

Tuesday 15th January 
 

Wednesday 16th January 
 

Thursday 17th January 
 

Friday 18th January 
 

Saturday 19th January 
Dorm trip to Ayutthaya  
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สวัสดีปีใหม่และยินดตี้อนรับกลับสูบ่รรยากาศการเรียนการสอน ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่  
นักเรียนต่างเริม่ต้นภาคเรียนที่ 2 ด้วยความมุ่งมั่นในการเรยีนรู้สิ่งใหม่ๆ 
 
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน Year 11  ณ สวนสัตว์โคราช 
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 นักเรียน Year 11 มีโอกาสร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ประกอบการเรียนรู้วิชาชีววิทยา ใน
หัวข้อ Human Influence on Organisms in their Environment ณ สวนสตัว์โคราช  
นักเรียนเลือกศึกษาค้นควา้เกี่ยวกับสัตวป์่าใกล้สูญพันธุ ์วาดภาพ และน ามาเปรียบเทียบกบัสัตว์ที่อยู่ในกรงสวนสัตว์ 
นอกจากนี้ นกัเรียนยังได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรม การปรับตวัเข้ากับสิ่งแวดล้อม ววิัฒนาการและเชื้อ
สายของสัตว์ชนิดต่างๆ และยังได้ผ่อนคลายด้วยการปั่นจักรยาน ชื่นชมธรรมชาติและชมการแสดงให้อาหารสัตว์ดว้ย การ
ทัศนศึกษาครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนชว่ยให้นกัเรียนมีความกระตือรืนร้นในการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป 
 

 
ข่าวสารจากระดบัชั้นประถมศึกษา 
ในสัปดาห์นี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาได้สวมบทบาทสมมติเป็นสัตวแพทย์ 
ซ่ึงนักเรียน Kindergarten แต่งตัวเป็นคุณหมอหรือนางพยาบาล เพื่อช่วยรักษา
ตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ที่บาดเจ็บ  
นักเรียน Year 1 และ 2 เร่ิมบทเรียนวิชา IPC ในหวัข้อ ‘Buildings’ และได้
แข่งขันกันสร้างตึกจ าลองที่สูงที่สุดด้วยกล่องและเทปกาว 
นักเรียน Year 3 เร่ิมบทเรียนเร่ือง footprints of the past หรือร่องรอยจาก
อดีต ... เชื่อหรือไม่ว่ามีไดโนเสาร์มาเดินป้วนเปี้ยนในสนามเด็กเล่น? เราจะหา
ค าตอบในสัปดาห์ต่อๆไปวา่ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่! 
นักเรียน Year 4 เร่ิมเรียนเร่ืองวัด สุสานและขุมทรัพย ์ดังนั้น นักเรียนจึงช่วยกนัขุดค้นหา ‘สมบัติ’ ที่ฝังอยู่ในกองทราย ซ่ึงในวัน
ต่อมา นักเรียนก็เร่ิมหาสิ่งของที่ถูกซ่อนอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนฯ 

นักเรียน Year 6 ค้นควา้วา่เหตุใดผู้คนในปี 
1960 จึงสามารถจับจ่ายซ้ือของในห้าง 
Harrods ในกรุงลอนดอนได้ทุกอย่าง รวม
ไปถึงสัตว์เล้ียงแสนประหลาด เช่น สิงโต! 
โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาของสิงโตชื่อ 
Christian the lion cub ที่ถูกซ้ือมาจาก
ห้าง Harrods นกัเรียนได้รวมกลุ่ม         
ตั้งประเด็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ตอบค าถามว่า สัตว์ประเภทนี้ควรเป็นสตัว์
เล้ียงหรือไม่? นอกจากนี้ นักเรียนยัง
เตรียมการน าเสนอข้อมูลจบบทเรียนเร่ือง 

‘Extreme Survivors’ ในวันศุกร์ที ่18 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. ในชั้นเรียนด้วย 
 
 
 
การแสดงความสามารถพิเศษ 
ในวันพุธที ่7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือก  
การแสดงความสามารถพิเศษ เช่น การร้องเพลง หรือการแสดงมายากล เป็นตน้ เราเช่ือว่านกัเรียนของเรามีความสามารถพิเศษในหลายๆดา้น ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนักเรียน
ร่วมท าการแสดงในวันดังกล่าว โดยผู้ชนะของแต่ละระดับช่วงชั้นจะได้รับรางวัลพิเศษด้วย  โรงเรียนฯ จะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป 
 

Brain teaser month 

 
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 

 
วันอังคารที่ 15 มกราคม 

 
วันพุธที่ 16  มกราคม 

 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 

 
วันศกุร์ที่ 19 มกราคม 

 
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 

กิจกรรมส าหรับนักเรียนประจ า: ทัศนศึกษา ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

วันจันทร์ที่ 14 - วันเสาร์ที่ 19 มกราคม  
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โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
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