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World Book Day and Literary Week 2020 
On Thursday 5 March 2020 during World Book Day, prolific author 
Terry Morgan visited the Year 5 classroom for a fascinating question 
and answer session. The children asked Terry Morgan about his life, 
his books, and his writing style and most importantly, learned how 
to apply life experiences into their writing. Mr Terry awarded two 
special mentions to Matthew and Genji for excellent submissions to 
the Short Story Writing Contest.    
In PE, KG, Year 1 and Year 2 did some discussion on what fantasy 
meant and who they were coming as, in preparation for Book Day. 
As it seemed most were on the side of good book characters rather 
than evil ones, they did a warm up that consisted of making a lot of 
noise and movement and running around to scare off anything bad! 

Ms Linh read her favourite book as a child - Pippi Longstocking to some children. The children enjoyed hearing 
about the adventures of the quirky little girl from 
Sweden. During the mixed houses sessions, Ms Linh 
and Mr Paul W played some games using famous book 
titles and characters with the students. Charades, Who 
am I and Freeze Frames were all designed to get the 
children speaking and questioning as much as 
possible.   Mr Paul W read The Enormous Crocodile to 
a group of primary children. He talked about the 
author Roald Dahl and the illustrator Quentin Blake. 
The children really enjoyed hearing this story and 
predicting what will happen next. Will the Enormous 
Crocodile's secret plans and clever tricks succeed? Will 
it be eating small juicy children for it's lunch?   In 
design technology, Year 8 learnt about the role of the graphic designer in creating book covers that capture the 
feeling of the story. They picked their favourite book quotes and created a poster considering typography, 
imagery, colour and layout.   Below are some of the examples that were created by Year 8: 

 

Covid-19  
This situation continues to develop. Dr Kevin will be 
communicating updates regularly by letter.  Please check your 
email regularly!  

 

Terry Morgan, novelist and biologist, visited St. Stephen’s to help us celebrate World Book Day. 
Terry began the day by taking part in a Year 9 biology lesson. He then spent a couple of hours 
with Year 8 and Year 9 in an English classroom, which had been converted by Ms. Jacki, into an 
‘African market’ – full of the sights, sounds and smells of that continent – where he helped 
students with their sensory and descriptive writing. Additionally he spent time with Year 5 & Year 
6 and presented certificates to our short story competition winners. Terry also spent a lesson 
with Mr. James and our ‘First Language English’ Year 11 class, giving them the benefit of his 
expert advice on a number of IGCSE English Language and Literature topics. In the afternoon he 
took part in an insightful ‘Science and Careers’ seminar for Year 9 to Year 11 led by Dr. Alex.  
 
Primary 
The Kindergarten and Reception children have been reading a Chinese folktale called 'The Magic 
Paintbrush' and acting out the story using masks and props. The Year 1 children's incredible work 
on traditional clothes has continued this week.  They are now able to say where the clothes are 
from - and the nationality of the people who live in that country.  Please feel free to come and look at the beautiful display in class. In IPC, Year 3 students have 
identified and described the functions of different parts of flowering plants: roots, stem/trunk, leaves and flowers, by labelling these parts of a plant in 
diagrams.  Earlier this week in Year 4 maths, the students visited classrooms to collect data for their bar, line and pie graphs. Comparative and superlative 
adjectives were the focus in English as they rounded off their Poetry unit. The children looked at route maps of airlines in IPC and discussed plane journeys they 
have made from Thailand. Year 5 have completed the research phase of their chosen biome. They have started to create a Google Slides presentation that 
contains hyperlinks that allow for navigation from the table of contents to other slides within their presentation. In English, they have started a new unit about 
Tim Peake, a UK astronaut, and are learning about explanation texts.   
 

 

Monday 9th  March 
 

Tuesday 10th  March 
 

Wednesday 11th March 
 

Thursday 12th March 
 

Friday 13th March 
HCE—KS2 Waterpolo 
 

Saturday 14th March 
Dorm Trip—The Mew Cafe 

Monday 9th  – Saturday 14th  March 

 
 
 

 
Please do not come to school if you have 
any symptoms of illness such as a cold, sore 
throat, runny throat or fever.  No-one 
should come onto the school site if they 
have been to any high Covid-19 high risk 
countries in the last 14 days or been in 
contact with anyone who has.  This applies 
to students, parents, staff and visitors. 
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กิจกรรมวัน World Book Day และสปัดาห์ Literary Week 2020 
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 5 มนีาคม ที่ผ่านมา นักเขียนชื่อ Mr. Terry Morgan ให้
เกียรตเิข้าพบนกัเรียน Year 5 และเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถามเกี่ยวกับ 
ประวัติความเป็นมา ผลงานเขียน รูปแบบงานเขียน และวิธกีารน า
ประสบการณ์ชีวิตสอดแทรกและถ่ายทอดออกมาในผลงานเขียน จากนัน้     
Mr. Terry ได้มอบรางวัลให้แก่ น้อง Matthew และน้อง Genji  ผู้ชนะการ
ประกวดการเรื่องสัน้ดีเดน่  นอกจากนี ้ในวชิาพลศึกษา นักเรียน 
Kindergarten, Year 1 และ Year 2 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความหมายของค าว่า Fantasy และการเตรยีมตัวเป็นตัวละครใดในหนังสอืเล่ม
ใดบ้างในวัน Book Day ซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่เลือกแต่งตัวเป็นตัวละครดี
มากกว่าเป็นตัวร้าย ทั้งยังสนกุกับการส่งเสยีงและเคลื่อนไหวกนัไปมา  

ครูหลิน ดัง อ่านหนังสอืเล่มโปรดในวัยเด็ก เรื่อง Pippi 
Longstocking ให้เดก็ๆฟงั ทกุคนสนกุกับเรื่องราวของเดก็หญิง
ชาวสวีเดน จากนั้น ในช่วงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครูหลิน และ
ครูพอล วิชาร์ด น านักเรียนเล่นเกมเกี่ยวกับหนังสือและตัว
ละครชือ่ดัง ทัง้ Charades และ Who am I รวมถึง Freeze 
Frames ท าให้นกัเรียนได้ตั้งและตอบค าถามมากมาย จากนัน้
ครูพอลอ่านหนังสือเรือ่ง Enormous Crocodile ให้นักเรียน
ฟังและเล่าเรือ่งราวของผู้แต่ง คือ Roald Dahl และนักวาด
ภาพประกอบ คือ Quentin Blake ด้วย นกัเรียนสนกุกับการ
ฟังเรื่องราว และคาดเดาว่าอะไรจะเกิดขึน้ตอ่ไป จระเข้ตัวใหญ่
มีแผนลับหรือกลลวงอะไรบ้าง หรือจระเข้ตวัใหญ่จะกินเด็กๆ เป็นอาหารหรือไม่? นอกจากนี ้นกัเรียน Year 8 ออกแบบปกหนังสอื
เล่มโปรด เลอืกข้อความที่ชืน่ชอบ และสร้างโปสเตอร์ตามจินตนาการ นี่คือตวัอย่างโปสเตอร์บางส่วนของนักเรียน Year 8:  

 
Covid-19 
ดร.เควนิ ไฮแลนส์ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ดังนั้น กรุณาตรวจสอบอีเมลอยู่เสมอ 

Mr. Terry Morgan ผู้เป็นทั้งนกัเขียนและนักชวีวิทยา ยังได้พบกับนกัเรียน Year 9 ในวิชาชีววิทยา และพบ
นักเรียน Year 8-9 ในวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งครูแจ็คกาลีน แม็คฟ ีสร้างบรรยากาศทั้งการตกแต่งชัน้เรียน 
เสียงเพลง และกลิน่อายแบบ ‘African market’ ซ่ึง Mr. Terry ช่วยแนะน าให้นักเรียนฝึกเขียนบรรยายสิ่งที่
สัมผัสได้จากชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วย จากนัน้ Mr. Terry เข้าพบนกัเรียน Year 5–6  เพื่อมอบรางวัลนกั
แต่งเรื่องสัน้ดีเดน่ และรว่มชัน้เรียนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาแรก กับนักเรียน Year 11 และครูเจมส์     
แบรดแดน ซึ่ง Mr. Terry ได้ให้ข้อแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและวรรณคดี 
หลักสูตร IGCSE จากนัน้ในภาคบ่าย Mr. Terry พบนักเรียน Year 9 -11 และดร.อเลก็ซานเดอร ์วอลเลอร์     
ในการอบรมเรือ่ง ‘Science and Careers’ 
 
ข่าวสารจากระดับช้ันประถมศึกษา 
นักเรียน Kindergarten และ Reception อ่านนิทานภาษาจีนเรือ่ง ‘The Magic Paintbrush’ และน าหน้ากาก
รวมถงึอุปกรณอ์ื่นๆ มาแสดงบทบาทสมมตจิากเนื้อเรือ่งทีอ่่าน นกัเรียน Year 1 ยังคงออกแบบเครือ่งแต่งกายตามประเพณี ต่อเนือ่งจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนสามารถระบุได้ว่าเครือ่ง
แต่งกายแบบใดมทีี่มาจากแหล่งใดบ้าง และยังสามารถระบุสัญชาตขิองผู้คนในแต่ละประเทศได้อกีด้วย ท่านสามารถชมผลงานนักเรียนได้จากบอร์ดประชาสัมพนัธ์หน้าห้องเรยีน  
ในวิชา IPC นกัเรียน Year 3 เรียนรู้และสรา้งแผนภาพแสดงองค์ประกอบและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของดอกไม ้ได้แก ่ราก ก้าน ใบ และกลีบดอก  
นักเรียน Year 4 เก็บขอ้มูลจากชัน้เรียนอืน่ๆ เพือ่น ามาสร้างแผนภมูิแท่ง แผนภูมเิส้น และแผนภูมวิงกลม ส่วนในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนใชก้าร
เปรียบเทียบขั้นกว่าและขัน้สุดในการแต่งกลอน ในวิชา IPC นักเรียนศกึษาการจราจรทางอากาศของประเทศไทย 
นักเรียน Year 5 จบการค้นคว้าเรือ่งชีวนิเวศ นักเรียนเริม่ใช้โปรแกรม Google Slides สร้างขอ้มูลน าเสนอและเชื่อมโยงข้อมูลด้วย Hyperlink  
ในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนเริม่บทเรียนเกีย่วกับการบรรยายความและนกับินอวกาศชือ่ Tim Peake  

วันจันทร์ท่ี 9 มีนาคม 

วันอังคารท่ี 10 มีนาคม 

วันพุธท่ี 11 มีนาคม 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 มีนาคม 

วันศุกร์ท่ี 13 มีนาคม 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์: KS 2 โปโลน้ า 

วันเสาร์ท่ี 14 มีนาคม 

กิจกรรมส าหรับนักเรียนประจ า:  คาเฟ่ The Mew 

วันจันทร์ที่ 9 - วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 

 
 

 
 

นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร หรอืผู้มาติดตอ่กิจธุระ   
ผู้มีอาการ ไดแ้ก่ เป็นหวัด เจ็บคอ มีน้ ามูก หรือมีไข้ 
หรือได้เดนิทางไปยังประเทศหรอืพื้นที่ทีม่ีความเสี่ยง
ของการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ในระยะเวลา 14 วนัที่ผ่านมา ไม่ควรเข้า
มาภายในโรงเรียนฯ ทั้งนี้ ท่านจะต้องกกักนัตนเอง 
และไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้อืน่ด้วย 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2019-2020 รายงานข่าวฉบับที ่24: วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2564 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 


