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અમે તમારા અવાજની કદર કરીએ છીએ
અને ઇચ્છીએ છીએ કે તમે અમારી

સધુારણાની યાત્રામાાં અમારી સાથે જોડાઓ

તાજેતરના સમાચારો,
પ્રવાસો અને ક્લબમાાં
ફેરફારો સાથે અપડેટ
રહવેા માટે દરરોજે
તમારા ઇમેઇલ /

એપ્લલકેશનને તપાસવ ાં
મહત્વપરૂ્ણ છે.

આખા વર્ષ દરમમયાન મલ્ટીપ્લિકેશન ટાઈમટેબિ
ચેક (એમટીસી)ની બેઠકમાાં આવેિા 4 માતા-
મિતાનો આભાર. તમારામાાંના ઘણાને જોઈને આનાંદ
થયો. અમે તે માતામિતા / સાંભાળ રાખનારાઓ માટે
શાળાની વેબસાઇટ િર િાવરિોઇન્ટ અિિોડ કર્ુું
છે જે આવવામાાં અસમથષ હતા.

Diary Dates

7th March Y5 અને Y6 માતામિતાને 
વાાંચન િાઠ 9-9.30 
જોવા આમાંત્રણ અિાર્ુાં

વર્ષ 6 માતામિતાને
બિોરે 2.45 વાગ્યે 
પવૂાષવિોકન 'ઠીક છે
ચાિી' જોવા માટે
આમાંત્રણ અિાર્ુાં

9th March 4AG અને 4CS 
ગરુુદ્વારાની યાત્રા

10th March 4JD અને 4TW ગરુુદ્વારાની 
યાત્રા

15th March બ્રિટીશ મવજ્ઞાન સલતાહ 
પ્રવમૃિ દદવસ

16th March Y4 કમ્પલર્દુટિંગ વકષશોિ

16th and 17th

March
ટ્મવક્રોસ પ્રાણી 
સાંગ્રહાિયની Y3 ટ્રીિ

બેડમમિંટન ઈંગ્િેન્ડની 
મિુાકાત

17th April 3MS અને 3SR'ધ વેન્ર્'ુ 
ખાતે સ્નેિી ઓિેરાનુાં 
પ્રદશષન

18th April 3MM અને 3YA'ધ વેન્ર્'ુ 
ખાતે સ્નેિી ઓિેરાનુાં
પ્રદશષન

સ રક્ષા
ડેબ્રિગ્નટેેડ સફેગાદડિંગ િીડ શ્રીમતી ગેધરમ છે, મમસ
સાઉથવેિ ડલેર્ટુી સફેગાદડિંગ િીડ છે અને સેન્કો,
શ્રીમતી રેબાઉલ્ડ ડેલર્ટુી સેફગાદડિંગ િીડ છે.

બ્રિટીશ વવજ્ઞાન સલતાહ
બ્રિદટશ સાયન્સ વીક એ મવજ્ઞાન, ટેકનોિોજી,

એપ્ન્જમનયદરિંગ અને ગબ્રણતની દસ દદવસની
ઉજવણી છે જે 11-20 માચષ 2022 ની વચ્ચે યોજાશશે.
આ વર્ષની થીમ 'ગ્રોથ' છે અને અમે મવદ્યાથીઓને
આ અઠવાદડયા મવશે ઉત્સાદહત કરવા માટે
મનોરાંજક, કાલ્િમનક રીતે થીમ રજૂ કરીશુાં. અમે
ઇમારતો, ઇકો-ફે્રન્ડિી વતષણકૂો, પ્રાણીઓ અને
માંગળ િર છોડ કેવી રીતે ઉગાડી શકીએ છીએ તે
સદહત તમામ પ્રકારના મવકાસને ધ્યાનમાાં રાખીને
કેટિીક અદભતૂ પ્રવમૃિઓનુાંઆયોજન કર્ુું છે!

અલવવદા
આજે અમે મમસ મકડાને પ્રમેથી મવદાય આિીએ
છીએ, તેણીને સ્ટાફ અને બાળકો દ્વારા ખબૂ જ યાદ
કરવામાાં આવશે અને અમે તેમને ભમવષ્ય માટે ખબૂ
ખબૂ શભુેચ્છાઓ િાઠવીએ છીએ.



04.03.22Follow us: @uplandsacad

અમે તમારા અવાજની કદર કરીએ છીએ
અને ઇચ્છીએ છીએ કે તમે અમારી

સધુારણાની યાત્રામાાં અમારી સાથે જોડાઓ

વર્ણ ૩ છાપકામ (કલા)
વર્ષ 3 આદફ્રકાના બોટ્સવાનાના િાગા ત્સઇુ
િાગો નામના કિાકારનો અભ્યાસ કરી રહ્યો
છે. તે ઓઇિ િેઇન્ટનો ઉિયોગ કરીને
વારાંવાર િેટનષ છાિવા માટે જાશણીતી છે. તે
પ્રકૃમત અને રાંગોથી પ્રેદરત છે. વર્ષ ૩ બાળકોએ
કિાકારના કાયષન ુાં મવશ્િેર્ણ કર્ુું અને તેનો
ઉિયોગ તેમની િોતાની મપ્રનન્ટિંગ સ્ટેન્ન્સિ
બનાવવા માટે પ્રેરણા તરીકે કયો. ત્યારબાદ
આનો ઉિયોગ ફેબ્રિક િેઇન્ટનો ઉિયોગ કરીને
સતુરાઉ િર તમેની િોતાની પનુરાવમતિત
િેટનષ મપ્રન્ટ બનાવવા માટે કરવામાાં આવતો
હતો. તમેના મદુિત ફેબ્રિકનો ઉિયોગ હવે
તેમના કાિડના મવર્યના ભાગ રૂિે આ અડધા
ટમષમાાં ડીટીમાાં કરવામાાંઆવશે.

સ્નેપીઓપેરા.
વર્ષ ૩ એ હવે તમેની સ્નેિી ઓિરેા પ્રવાસની
શરૂઆત કરી છે. અમે અન્ય 3 શાળાઓ સાથે
સાઇન અિ કર્ુું છે, જેનુાં દરહસષિ કરવા અને 10

મમમનટ, તમામ મસિંબ્રગિંગ ઓિેરા. ૩ એમએમ અને
૩વાયએ ગીતો શીખી રહ્યા છે અને 'કાઉનન્ટિંગ
ઘેટાાં' માટે પ્રોલસ બનાવી રહ્યા છે અને
૩એમએસ અને ૩એસઆર ગીતો શીખી રહ્યા છે
અને 'ઇચ મવચ' માટે પ્રોલસ બનાવી રહ્યા છે.

અમે કેરોબ્રિન, ચાિોટ, એબ્રિસ અને એન્ડી
(સ્નિેી ઓિરેા સાંસ્થામાાંથી) ની ઘણી મિુાકાતો
િીધી છે, જેઓ અમને અમારી ગાયકી,
અબ્રભનય, સ્ટેજ દદગ્દશષન અને પ્રોિ મેદકિંગમાાં
મદદ કરી રહ્યા છે.

અમે એમપ્રિમાાં ગ્વેનડોબ્રિન રોડ િર 'ધ વેન્ર્'ુ 

ખાતે માતામિતા માટે ઓિેરા રજૂ કરીશુાં. 
• 3MS અને 3SRનુાંપ્રદશષન ગરુુવાર 7 એમપ્રિ છે
• ૩ એમએમ અને ૩વાયએનુાંપ્રદશષન

શકુ્રવાર ૮ મી એમપ્રિ છે.   વધુ મવગતો
અનસુરવાની રહશેે.  

તમારા બાળકના ઓિેરા મવશે વધુજાશણવા માટે
બ્રિિંક િર પ્લિક કરો: િમનિંગ દરસોમસિસ - મહોગની
ઓિેરા

https://mahoganyopera.co.uk/snappy-operas/learning-resources
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વર્ણ 4 મોડેબ્રલિંગ ક્લે
વસાંત 1 માાં, વર્ષ 4 માટીના મોડેબ્રિિંગની કુશળતા
તરફ ધ્યાન આિી રહ્ુાં છે. આ તે િદ્ધમતનો અનભુવ
કરવાનો હતો જેમાાં એંગ્િો-સેલસોન તમેના િોતાના
માટીકામ બનાવવા માટે ઉિયોગ કરતા હતા.
તેઓએ મવમવધ આકારના વાસણો અને કિાકાર
તકનીકો જોઈને શરૂઆત કરી. ત્યારબાદ તઓેએ
િોતાનો આયોજજત ઘડો દોરવાની પ્રેનલટસ કરી અને
િછી આખરે તેઓએ માટીમાાંથી વાસણને ઘાટ
આલયો.
બાળકોએ તેમનો માટીનો ઘડો પરૂો કયાષ િછી, તેઓ
તે કેવી રીતે સકૂાશે તે જોવા માટે ઉત્સાદહત હતા,
ખાસ કરીને કારણ કે તઓેએ કોઈિ તકનીકનો
ઉિયોગ કયો હતો. તેઓ ફરીથી માટી સાથે કામ
કરવા માાંગશે િરાંત ુ આગિી વખતે કોઈ પ્રાણીનુાં
મોડેિ બનાવે છે.

"મને િોટ બનાવવામાાં મજાશ
આવી કારણ કે અમારે િોટનુાં
કાળજીપવૂષક મોડબે્રિિંગ કરવુાં
િડ્ુાં હત ુાં અને અમારે તેમાાં
થોડો પ્રયાસ કરવો િડયો
હતો."

"માટી સાથે કામ કરવાનો અને
મારા હાથમાાં રહિેી સામગ્રીને
અનભુવવાનો અનભુવ મને
ખબૂ જ ગમ્પયો."
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વર્ણ 4 એંગ્લો સેક્સન પસણ
આ અડધા કાયષકાળમાાં અમે એંગ્િો
સેલસન િર ધ્યાન કેનન્િત કરી રહ્યા છીએ.

અમારા ડીટીના ભાગ રૂિે અમે તિાસ
કરી રહ્યા હતા કે તેઓએ તેમની િોતાની
બેગ અને વોિટે કેવી રીતે બનાવ્યા.
તેઓએ સૌ પ્રથમ મસિાઈની ઘણી જુદી
જુદી િદ્ધમતઓનો અભ્યાસ કયો.
અહીં તેમની સીવણ કુશળતાનો ઉિયોગ
કરીને ૪ ટીડબ્લલ્ર્ુ દ્વારા બનાવવામાાં
આવેિા એંગ્િો સેલસન િસષના કેટિાક
ઉદાહરણો છે.

"મને મસિાઈના િાઠો ગમતા
હતા, તેમને િસષ બનાવવામાાં

મજાશ આવતી હતી."

"મને િસષ બનાવવામાાં મજાશ
આવી અને હુાં મારા જૂથ માટે
'મશક્ષકો' માાંનો એક બની ગયો
કારણ કે મારામાાં સીવણની

સારી કુશળતા હતી. "

"મને સીવણકામ કરવામાાં
ખબૂ જ મજાશ આવી."

"તમારે ખરેખર ધ્યાન કેનન્િત
કરવુાં િડશે જેથી તમે ભિૂ ન

કરો."

"બ્લિેન્કેટ નસ્ટચનો ઉિયોગ
કરવામાાં મને મજાશ આવી, 
િસષ બનાવવાની મજાશ

આવી."
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વર્ણ 6 લેસેસ્ટર મ્ય બ્રિયમ અનેઆટણ
ગેલેરીની મ લાકાત લો

23 અને 24 ફેબ્રઆુરીના રોજ , વર્ષ 6 એ ઉત્ક્રાાંમત અને
વારસા િરના અમારા મવજ્ઞાન કાયષના ભાગરૂિે ન્ર્ ૂ
વોક િર બ્રિસેસ્ટર મ્પર્બુ્રિયમની મિુાકાત િીધી
હતી. બાળકો મવશ્વભરના પ્રાણીઓના અભ્યાસથી
અને તઓે કેવી રીતે તમેના િયાષવરણ સાથે
અનકુૂળ થયા હતા તનેાથી એટિા જ ઉત્સાદહત
હતા જેટિા તઓે ડાયનાસોર અને પ્રાણીઓના
અવશેર્ોને િાાંબા સમયથી લલુત થતા જોઈ રહ્યા
હતા. તમેાાંના ઘણા િોકો તેમના િદરવારો સાથે
બીજી મિુાકાત માટે િાછા જવા માટે ઉત્સકુ હતા
(જો કે, ઘણા િોકો માટે, ખાસ વાત એ હતી કે
મમ્પમીના અંગઠૂા જોવાનુાં હત ુાં!)!
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