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Parents Weekly Newsletter
Grade 6 Elite Stream الصف السادس – مسار النخبة
TERM 2

Math
الرياضيات

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECT الـمـادة

Ms. Gary
gary.vevers@ese.gov.ae

February 7-11

OBJECTIVES أهداف و مخرجات التعلم
•

Listening: Listen and identify the
main points of simple texts about
buildings and places.

•

Reading: Read and identify specific
information in texts about countries
and flags.

Ms. Kaypris

kaypris.evans@ese.gov.ae

Week 6

•

Speaking: Participate in simple
interactions about underground
structures in Rome.

•

Writing: Write simple texts using
proper nouns and past continuous
tense.

•

M6L3 – One-Step Subtraction
Equations
M6L4 – One-Step Multiplication
Equations

•

Homework الواجبات المنزلية

•
•
•

English Coursebook (Unit 6&7)
LMS Activity
MyON Reading Tasks

Assessment االمتحانات

Quiz on LMS

Continuous Weekly Assessment
1 hour of ALEKS per week // Homework
worksheet given by teacher uploaded
onto teams // Revise for weekly quiz
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M6L1 – Use Substitution to Solve
One Step Equations
M6L2 – One-Step Addition
Equations

Unit 3: UNDERSTANDING MATTER
Module 2: Classification and States of
Matter

Assessment on Monday 8th of
Fab. 2022: Pop Quiz on thermal
energy transfer

U3M2L2 Changes in Temperature

•

Science
عـلـوم

Students are expected to:
•
Ms. Alia
alia.khraishah@ese.gov.ae

•

Arabic

اللغة العـربية

Islamic

التربية اإلسالمية

•

المعلمة رانية

ranyah.aldhanhani@ese.gov.ae

المعلمة دالل
dalal.alhajeri@ese.gov.ae

Explore how changes in temperature
affect the structure and properties of
matter in the gas, liquid, and solid
states.
Compare the energy of particles as
matter changes from one state to
another.
Develop and use models to enhance
their understanding of matter

•
Will posted in LMS

•

https://www.liveworksheets
.com/gu21127bv
https://www.liveworksheets
.com/zh2250795kh
https://www.liveworksheets
.com/eq544137lq•https://w
ww.liveworksheets.com/kl2
286676ou
(For practice)
tutoring at Tuesday 9th of
Fab, 2022

درس الجمال واألخالق

LMS حل ا ألنشطة في

اختبار كتابة يوم الربعاء

) (عالماتأالساعة:تكملة درس

ب
حل أنشط أة الكتا أ

-

أ أ2االختبار
Social Studies + ME

االجتماعيات والتربية األخالقية
amany.alkindi@ese.gov.ae

المعلمة أماني

 حضارة و أنجازات،  زايد: 5 الدرس
 موروث بالدي: 6 الدرس

•
•

أ+أ(أجمهوريةأالصينأالشعبيةأ:الكميةأ
جمهوريةأكورياأالجنوبيةأ)أ
 أLMSحلأأالنشطةأاالثرائيةأفيأمنصةأ

أ أ-لنأتخصصأحصةألإلختبارأ
أيومأLMSاالختبارأسيكونأمتاحاًأفيأمنصةأ
أ أ2022\2\6الحدأ
 أ2022\أ2\أ12أآخرأموعدأللتسليمأيومأالسبتأ-
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التصميم والتكنولوجيا

Design &
Technology

6E المعلمة مجد
majd.alashouri@ese.gov.ae

6F المعلمة نوال

Program the actions of a robot in response to
sensory input.

LMS Activities and self-learning
Activities

ما وراء الصور أة

االنتهاء من تصوي أر اللقطة الفوتوغرافية بأحـد
ي الدرس و تحميلها
المجاالت المذكورة ف أ
 للتقيي أمLMS على حائط مقر أر

nawal.aldhanhani@ese.gov.ae

Visual Art الفنون البصرية
 المعـلمة فاتـن+ المعلمة جيهان

المعلم محمود صابر

mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

)المعلمأهانيأ(بنين

hany.yahia@ese.gov.ae

)المعلمة رحمه (بنات

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

Mr. Brian (Boys)
Brian.Shaughnessy@ese.gov.ae

التربية الرياضية

Physical & Health Education

Music
تربية موسيقية

Drama
مسرح

gehan.elhawy@moe.gov.ae
faten.koussa@moe.gov.ae

ي
النصأالعجائب أ

•

ي
نشيد االم الحزء الثان أ
التعرفأعلىأالوركستراأواالالتأالمستخدمةأفي أه

•
•

الحقيبةأاإليقاعي أة

•

ATHLETICS:
High Jump

Self-learning on LMS

ATHLETICS
-HURDLEUNDERSTAND THE CORRECT TECHNIQUE
OF A HURDLE EVENT
Ms. Rabab (Girls)
Rabeb.Garraz@ese.gov.ae
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SELF LEARNING IN LMS
CONTEST COMPETITION

مواعـيد الفحوصات الدورية التي يجب إجراؤها ط ـلبة الصفوف من الخامس وحتى العاشر خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي  2022-2021م
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مارسMarch

 96ساعـ أة
كلأأسـبوعــينأ
كل أســـبـوع

يجـب إجـراء فحـص مسحة األنـف والحـصـول عـلى نتيجـة سـلـبيـة ال تتجــاوز مـدة  96ساعـة في بـداية الـفـصـل الدراسي قـبـل الدخـول إلى المبنى المدرسي.
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة المطـعـمين فـوق  12سنة  +الـطـلبة دون سن  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص أقـبـل إنقـضـاء مـدة  14يـوم).
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة غـير المطـعـمين فـوق  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص أقـبـل إنقـضـاء مـدة  7أيام).
الـتـطـعـيم إلـزامي للطـلبة الـذين يبلـغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للـطـلـبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
•
•

فأ.
نألمربي/ةأالص أ
يجـبأتسليمأنسخـةأمطـبوعـةأمنأتـقـريرأنتيجةأالفحـصأالسلبيةأالمستخـرجأمنأتـطـبيـقأالحـصـ أ
طـبيـقأالحـصـنألمربي/ةأالصفأ .أ
يجـبأتسليمأنسخـةأمطبوعـةأمنأتأـقـريرأالتـطـعـيمأالمستخـرجأمنأتـ أ
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