
 

 
 
 
 
 

Thomas Jefferson Middle School 
IBMYP сонины 1-р сарын дугаар 

Өөрсдийгөө, ирээдүйгээ, дэлхий ертөнцөө ойлгож сайжруулахын төлөө хамтдаа сурах нь.  
Энэ сарын шилдэг сурагч: ДҮГНЭЛТ: 

            
   Бид бүх сурагчдаа тунгаан бодогчид байгаасай 
гэж хүсэж байна. Суралцахад гол хүчин зүйлсийн 
нэг бол сурсан зүйлийнхээ талаар тогтмол 
эргэцүүлж боддог байх явдал юм. Jefferson 
сургуульд хичээл бүрийн дараа ингэж эргэцүүлэн 
боддог байхыг сурагчдаасаа их хүсдэг. Хичээл 
бүрийн өмнө, хойно болон хичээлийн явцад ийнхүү 
эргэцүүлдэг байхыг багш нараас бас хүсдэг. Цаашилбал 
бидний хувийн эсхүл сургуулийн амьдралын аль алинд 
эргэцүүлэн боддог байх нь биднийг илүү сайн, бусдын төлөө 
сэтгэлтэй хүн болоход тусалдаг.  Манай сурагчдын сонгон 
шалгаруулсан шилдэг эргэцүүлэгч сурагчид: Dolphins - Landan 
Gallardo, Dragons-Sophia Voulgaris, Eagles-Ryan Phillips, Gators-
Anthony Vergara, Monarch-Olivia Bartrum, Owls-Maya Yilmaz, 
Penguins-Devyn Carlson, Phoenix-Amelia Sahm, болон Stingrays-Jihan 

Matthews. Эх сурвалж: JeffersonIBMYP 

Бичгээр гаргасан сургалтын хөтөлбөр 
 
   Хэл, уран зохиолын хичээл дээр баримтат зохиолын ном 
унших, бичих дадлага хийж, шинэ жилийг эхлүүлж байна. 
Дунд бүлгийн хичээлийн эхний жил, ХУЗ-ын хичээлийн 
сурагчид үнэмшүүлэх, ятгах төрлөөр бичих бүлэг үзэж 
дууссан. Тодруулбал сурагчид ятгах, үнэмшүүлэх зорилго 
агуулсан эсээ хэрхэн бичих тухай болон сонгосон богино 
өгүүллэгийн дүрийн талаар үзэл санааг хэрхэн боловсруулж, 
түүнийгээ зохиолын нотлох баримтуудыг ашиглан хэрхэн 
батлан илэрхийлэх талаар суралцсан.  Унших 6 хичээлийн 
хувьд сурагчид инновац, эсрэг байр суурь, байгалийн үзэгдэл, 
тууштай байдал зэрэг холбогдох ойлголтуудыг судлах төрөл 
бүрийн баримтат текст уншиж байгаа. Түүнчлэн тэд 
зохиолчийн зорилго, туйлшрал, бүтэц зохион байгуулалтын 
хэлбэр зэргийг сурч авсан. 

Оролцоог хангах журмын төсөл  
        
   Манай Оролцоог хангах журмын төсөл 
цахим хуудас дээр байгаа. Манай 
сургалтын шударга байдлын тухай журамд 
багахан өөрчлөлт, хэлний журамд бүрэн 
хэмжээний өөрчлөлт, оролцоог хангах 
журамд дунд зэргийн өөрчлөлт 
шаардлагатай байсан. Бид оролцоог хангах 

журмынхаа цаад үзэл санаа, зарчмыг илүү тодорхой болгож, 
таньж тогтоохтой холбоотой хэсгийг ерөнхийд нь хэвээр 
үлдээсэн.  Дараа нь бид хүн бүрд тохирох оролцоот 
боловсролыг хэрхэн бий болгохыг бүгдэд харуулах хамтран 
ажиллах хэсгийг нэмнэ. Jefferson сургуульд багш бүр хүүхэд 
бүрийн багш байдаг. Багш нар оролцоог хангах арга барилыг 
ашиглан хамтран төлөвлөгөө боловсруулах хэрэгтэй. Бид 
одоогоор бүлгийн төлөвлөгөөндөө судалгааны ажилд 
суурилсан заах арга барилыг нэвтрүүлээд байна. Эцэст нь бид 
дүгнэх явцад тэгш байдал, сайн гүйцэтгэлийг хангах 
зорилгоор үнэлгээний хэсгийг нэмж оруулсан. Та санал 
хүсэлтээ чөлөөтэй илэрхийлээрэй.  Эх сурвалж: pixbay.com 

ДБХ-ийн анги, бодит үнэлгээ 
 
   Хэл, уран зохиолын 
хичээлд активизмын бүлэг 
уруу гүнзгийрэн орж 
байгаа. Уламжлалт Сократ 
төрлийн семинарт ХУЗ 7 
хичээлд сурагчид 
Washington-Lee ахлах 
сургууль өөрийн нэрийг солих шаардлагатай эсэх талаар яриа 
төлөвлөн удирдахын тулд хамтрагчидтайгаа хамтран 
ажилласан. Сурагчид маргаантай сэдвийн хүрээнд хэрхэн 
нээлттэй сэтгэлгээгээр хандахад суралцаж Washington-Lee 
ахлах сургуулийн нэрийг өөрчлөх эсэх дээр санал нийлэхгүй 
үед ч нэгнийхээ үзэл бодлыг сонсож сурсан. Төгсгөлд нь 
сурагчид өөрсдийн гүйцэтгэлийн талаар эргэцүүлэн бодсон 
нь иргэншил, харилцааны ур чадварт суралцах гайхалтай 
сайхан арга болсон.  Гэрэл зургийг ноён Malinosky авсан  

Нийтэд чиглэсэн төслийн үйл ажиллагааны санал 
 
  Үйлчилгээний байгууллагуудын хувьд 
1-р сар ихэвчлэн хүнд үе байдаг. 
Баярын өдрүүдийн дараа хүмүүст 
бусдад өгөх зүйл их байдаггүй. Харин 
Jefferson сургуулийн сурагчид 
санаачилга гарган ажиллаж байна. 
Ялангуяа нийтэд чиглэсэн төслийн хувьд унадаг дугуй 
хандивлах, орон гэргүй хүмүүст хоол хүргэх, хоосон хана дээр 
зураг зурах, далайн шүрийн өнгө доройтохтой тэмцэх 
чиглэлээр ойлголтыг нэмэгдүүлэх, сарьсан баавгайд тулгарч 
буй аюул зэрэг нэмэлт арав гаруй сэдвээр сурагчид төсөл 
төлөвлөж байна. Сурагчид өөрсдөө сурах үйл явцаа удирдах 
нь хамгийн чухал юм. Одоогийн байдлаар 8 дугаар ангийнхан 
үйл ажиллагаагаа төлөвлөж байх ёстой.   Эх сурвалж: pixbay.com 
 

 
 

Jefferson сургуулийн байгалийн ухааны хичээлийн 
өдөрлөг 

 
  Хэрэв дэлхийн ирээдүй Jefferson 
сургуулийн сурагчдын гарт байсан бол 
ирээдүй маань сайхан байхад эргэлзэх 
зүйл алга. Манай сурагчид кофейны 
(балга) хулганы эрүүл мэндэд үзүүлэх 
нөлөө, фосфор болон азотын 
агууламжид суурилсан орон нутгийн усны эх үүсвэрийн чанар 
гэх мэт байгалийн ухааны өдөрлөгийн бүтээл хийж урласан. 
Сурагчид маш сайн бодож боловсруулсан таамаглал 
дэвшүүлж, хамааралгүй хувьсагч сонгон хамааралтай 
хувьсагчдыг хэмжих чадвартай болохоо харуулсан. Сурагчид 
шүүгч (багш) нарт өсөж яваа залуу эрдэмтэд, гайхалтай сайн 
илтгэгчид болохоо харуулсан.  Гэрэл зургийг ноён Malinosky 

авсан. 

https://twitter.com/JeffersonIBMYP
https://docs.google.com/document/d/11ffdE1axwlZULfH-Xs5qL0vKkW2MywpE9JYAfCHOHuA/edit
https://docs.google.com/document/d/11ffdE1axwlZULfH-Xs5qL0vKkW2MywpE9JYAfCHOHuA/edit
https://pixabay.com/en/globe-world-languages-translate-110775/
https://pixabay.com/en/globe-world-languages-translate-110775/


 

Үндэсний газар зүйн зөгий 
 
Jefferson сургууль 1-р сарын 
18-ны өдөр Үндэсний газар 
зүйн зөгий сэдэвтэй арга 
хэмжээг зохион байгуулсан. 
TJMS аварга шалгаруулах 
тэмцээний төгсгөлийн шатанд 
долоон сурагч өрсөлдсөн. 

Сурагчид олон улсын талаарх өргөн мэдлэгээ гайхуулан 
Өмнөд Америкийн ирвэсээс эхлээр Оросын нууруудын 
талаарх асуултад хариулсан. 40 минут асуултад хариулсны 
дараа Sassan Fiske тэмцээнд ялсан. Одоо Sassan мужийн 
аварга шалгаруулах тэмцээнд өрсөлдөх болно Эх сурвалж: 
Гэрэл зургийг ноён Malinosky авсан. 

Удахгүй болох арга хэмжээ, үйлчилгээний хуваарь 
 

● Лхагва гараг бүр номын санд олон нийтийн төсөлд 
туслах 

● Мягмар гараг бүр 17:00 цагт унадаг дугуй засахад 
сайнд дураар туслах Phoenix Bikes дэлгүүр дээр, 909 
S. Dinwiddie St (дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс 
аваарай) 

● Лхагва гараг бүр 18:30 цагт тахианы мах уутлахад 
сайн дураар туслах AFAC-т, 2708 S. Nelson St, 
(дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс аваарай) 

● Хоолны автобусны асуудлыг зохицуулах бол ноён 
Malinosky-тай холбогдоорой 

● Сайн дурын ажлын хуваарь энд бий 

 

http://www.phoenixbikes.org/youth-programs/earn-a-bike/
http://www.phoenixbikes.org/youth-programs/earn-a-bike/
https://afac.org/wp-content/uploads/2013/03/opportunities-for-teens-spring-2016.pdf
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=tjmsservice%40gmail.com&ctz=America%2FNew_York

