* ชื่นชมคนดีประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ *

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ค่ายวชิราวุธ

- ด.ญ.สิริพร ใหญ่ดี ป.๖/๓
เก็บกระเป๋าเงินได้ส่งคืนเจ้าของ
- ด.ช.สัณหณัฐ ครินสันเที๊ยะ ป.๑/๔
เก็บเงินได้ ๕๐ บาท ได้ส่งคืนเจ้าของ
และมีนักเรียนหลายคนที่ได้กระทาความดี เก็บสิ่งของได้นาส่งที่หน่วย
กระทาความดี (ห้องพยาบาล) ซึ่งบางรายยังไม่มีผู้มาขอรับคืน ถ้าเป็นของ
นักเรียนคนใดให้ไปตรวจสอบและขอรับคืนได้ที่หน่วยกระทาความดี

อมรินทร์สาร
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๔

ข่าวฝากจากห้องพยาบาล
ให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตนเอง ช่วงหน้า
ฝนมีโรคที่ต้องระวัง คือ โรคไข้หวัด , ไข้หวัดสายพันธุใหม่
(๒๐๐๙) , โรคตาแดง นักเรียนควรรับประทานอาหารที่
ปรุงสุก สะอาด ล้างมือทุกครั้งเมื่อเสร็จกิจกรรมต่าง ๆ
รับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซี เช่น ฝรั่ง ส้ม เพื่อจะ

กิจกรรมเดือนกันยายน ๒๕๕๔
* ๓ กันยายน ๒๕๕๔
- อนุบาล-ป.๑-๒ ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา
* ๖-๙ กันยายน ๒๕๕๔
- นักเรียนชั้น ป.๖ เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
ณ ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี
* ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
- ค่ายวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
* ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔
- ป.๓-๔ ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดสุ ิตเขาดินวนา และโรงละครอักษรา

กาหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓
* ๓ - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือ ส่งงานเก็บคะแนนภาคปฏิบัติ
ให้ครบและรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ เพือ่ เตรียมความ
พร้อมในการทาข้อสอบ

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
ทาบุญวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนวัดอมรินทราราม
และพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข่าวประชาสัมพันธ์

* ขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียนทุกท่าน ที่มีความประสงค์
สอบธรรมศึกษา ให้กรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบธรรม
ศึกษาได้ที่พระอาจารย์ภักดี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
* ขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยกวดขันนักเรียนให้อ่าน
หนังสือ และส่งงานให้ครบทันเวลาที่กาหนด เพราะช่วงนี้จะมีการ
สอบภาคปฏิบัติ และเก็บคะแนนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔

โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กทม.
๕๖๖/๑ ถ.อรุณอมรินทร์ ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

Website : http://www.amarin.ac.th
E-mail : amarin_school@hotmail.com
โทร. ๐๒-๔๑๑๓๐๑๗ โทรสาร. ๐๒-๔๑๑๓๐๑๗

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๘
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม
๓-๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
กรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชย ประเภททีม
๑. ด.ญ.นภัสวรรณ พรสิงห์ปรีชา ป.๓/๓
๒. ด.ญ.พัณณ์จฑุ า เจริญแพทย์ ป.๓/๔
๓. ด.ช.อภิสิทธิ์ โคตรบุตร ป.๓/๕

คนเก่งอมรินทร์

๑. ด.ญ.ปิยรมย์ พร้อมชินสมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ได้รับรางวัลแววกวี
๒. ด.ช.คเชนทร์ ม่วงทอง ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
ได้รับรางวัลชมเชยแต่งเรื่องจากภาพ
จากหนังสือเพื่อ เพื่อนรัก ฉบับที่ ๑๔๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
๓. ด.ช.ปรมี อยูส่ ุขสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔
ได้รับรางวัลแววกวี
จากหนังสือเพื่อ เพื่อนรัก ฉบับที่ ๑๔๗ เดือนกันยายน ๒๕๕๔

วันสำคัญเดือนกันยำยน
ผลการตัดสินการสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๕๔
โรงเรียนวัดอมรินทราราม ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑ กันยายน : วันสืบ นาคะเสถียร
วันที่ ๖ กันยายน : วันทรงดนตรี
วันที่ ๑๕ กันยายน : วันศิลป์ พีระศรี
วันที่ ๑๖ กันยายน : วันโอโซนโลก
วันที่ ๒๐ กันยายน : วันเยาวชนแห่งชาติ
วันที่ ๒๔ กันยายน : วันมหิดล
ที่มา : http://www.tlcthai.com

นา..นา..น่าอ่าน

แนะนาครูใหม่
* นางสาวลลิตา นิติพันธ์ (ครูเฟิร์น)
จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์โปรแกรม
วิชาคณิตศาสตร์
* นางมงกุฎ รัตนสกล
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๕

ชื่อหนังสือ : โลกใบใหม่ของปอง
ชื่อผู้แต่ง : ไชยา วรรณศรี
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2552 สานักพิมพ์ : วรรณศรี
ปีที่พิมพ์ : 2552
ISBN : 9789743761782
เลขเรียกหนังสือ: ย ช96ล 2551 รายละเอียด :
วรรณกรรมแสนสนุก สอดแทรกเรื่องราวเสียดสีการเมือง
วิพากษ์และวิจารณ์สังคมไปพร้อมๆ กัน โลกใบใหม่ของปอง
มีอะไรบ้างที่นึก คิด และฝัน ติดตามได้แล้วในเล่ม

ใครหนอ...สร้างนิทานอีสป
นิทานที่ได้รับความนิยมและเชื่อว่าเป็นที่รู้จัก
กันทั่วโลกมากทีส่ ุดรวมถึงในประเทศไทยด้วย
คงหนีไม่พ้นนิทานอีสปซึ่งนอกจากจะมีเรื่องราว
สนุกสนานแล้วด้านหลังเล่มยังมีคติสอนใจจาก
เนื้อเรื่องด้วยคาว่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า...
หลายคนนึกสงสัยว่า ใครหนอ ช่างคิดเรื่องราว
ที่สนุกและแฝงแง่คิดที่ใช้ได้ไม่ล้าสมัยน้า...วันนี้มีคาตอบมาเฉลยให้
หายสงสัย"นิทานอีสป" มีต้นกาเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่ง
เจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้
การศึกษาแต่เปีย่ มไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหาก!!!และชื่อของเขาคือ
อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเองอีสปเป็นชายผิวสีชาว
แอฟริกาที่มีชีวิตอยู่ในนครรัฐกรีกและต้องการทามาหากินโดยการขาย
ตัวเป็นทาส แต่โชคร้ายที่รูปร่างหน้าตาของเขาไม่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานที่พิจารณาคนที่มีความสามารถด้านการต่อสู้เป็นหลัก
แต่พระเจ้ากลับประทานมันสมองอันเลอเลิศให้แก่อีสปเป็นการตอบ
แทน เขาจึงหันมาใช้สติปัญญาในการหาเลี้ยงชีพแทนการใช้กาลัง
สุดท้ายแล้วอีสปก็สามารถเอาชนะใจคนกรีกได้ ด้วยการเล่าเรือ่ ง
ธรรมดาๆ แต่สอดแทรกด้วยปรัชญา แง่คิด และคติสอนใจต่างๆ ซึ่ง
เมื่อใครได้ฟังก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ อีกทั้งยังนาคติสอนใจที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้กบั การดาเนินชีวิตประจาวันของตัวเองได้ด้วยลักษณะเด่น
อีกอย่างหนึ่งของเรื่องราวจากอีสปก็คือ เขาจะใช้ตัวละครที่เป็น
สิงสาราสัตว์ทั่วไป เช่น "หมาป่ากับลูกแกะ, สุนัขกับเงา, ราชสีหก์ ับ
หนู" หรือ "สุนัขจิ้งจอกกับกา" เป็นต้นความรู้ไม่จาเป็นต้องอยู่ในตารา
หรือในระบบการศึกษาเท่านั้น หากเรารู้จักค้นคว้าหาความรู้รอบตัวก็
จะเป็นคนฉลาดแบบอีสปได้หมือนกันนะ
ที่มา : http://www.fungdham.com/fable/fable.html

