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ביום רביעי ,בנות כיתה ו' יצאו לסיור הכרות באולפנת הרא"ה .אנו מודים ליועצת ב"יס על ארגון
הסיור.
"שיעור אחר" – ביום שישי  ,בין השעות  03:8-03:8ציינו את יום המשפחה בנושא "שיעור
אחר" אנו מודים לכל ההורים המתנדבים ובמיוחד להילה הופמייסטר על ההרצאות המרתקות .

במקצועות הקודש3

תורה -לקראת המיצ"ב – סיכום וחזרה על הנלמד מתחילת השנה.
דינים :אנו עוסקים בהלכות שמיטה.

במקצועות השפה:
ספרות -המשכנו לעסוק בסיפור "הפרוטה" מאת ש"י עגנון .והפעם בנושא אפיון דמויות .ראינו כי
על מנת לאפיין דמות יש להיעזר ב  3דברי המספר ,מחשבות הדמות ,ומעשי הדמות.
לשון :תארים ביחיד ורבים -עמודים 80-08
כתיבה :עיתון כיתתי לסיום מחצית .התלמידים התחלקו לזוגות ,וכתבו כתבות בנושאים שונים.
העיתון יחולק בשבוע הבא עם חלוקת התעודות.

ממ"ד שילה

בית חינוך כמשפחה

בשאר המקצועות:
מתמטיקה :ספר שני -חילוק בשברים -חילוק מספר שלם בשבר ,חילוק שבר במספר שלם.
גאומטריה -מעגל ועיגול -היכרות עם עיגול ומעגל ותכונותיו.
מדעים :השבוע נגשו התלמידים למבחן מסכם מחצית א' בנושאים שנלמדו עד כה.
תלמידים שמחכים להוספת גרף לעבודתם ,נא לבדוק במיל ,ביום חמישי נשלחו לכולם הודעות
להדפסה .יש להדפיס בשני עותקים ,לפחות עותק אחד בצבעוני.
תזכורת:תאריך הגשת עבודת החקר במדעים -יום חמישי ל' בשבט.
אנגלית 3התקדמנו בנושא אומנות ולמדנו על אלויס .כמו כן ,הבדלנו בין הווה פשוט והווה
ממושך ולמדנו על פעלים יציבים
היסטוריה 3שער ג' -יוון הקלאסית וההלניזם -פרק ט"ו 3הדמוקרטיה האתונית.
מפתח הלב" -השבוע הלאומי לגלישה בטוחה"-לוקחים  03שניות למחשבה ...שמירה על
פרטיות ברשת-ראינו סרטון הממחיש לתלמידים את המסר כי עליהם להפעיל שיקול דעת בעת
השיתוף במידע ובנוסף ,במידה ויחליטו לשתף מידע פרטי ,עליהם להיות מודעים לנקודות
הבאות: 1.סוף מעשה במחשבה תחילה  -ברגע שהעלנו לרשת תכנים ושיתפנו אותם עם אחרים ,
הם כבר לא בבעלותנו הבלעדית ,ואין לנו אפשרות לשלוט בהם או לדעת למי יגיעו ומה
השימוש שייעשה בהם וזה עלול לפגוע בנו . 2.שמירה על המוניטין הדיגיטאלי  -ישנה חשיבות
רבה לאופן בו אנחנו בוחרים להציג את עצמנו ברשת .דברים שאנחנו מפרסמים עלולים ליצור
רושם מוטעה ,לקשור אותנו עם התנהגויות בלתי הולמות ולהשפיע על דעתם של אחרים
לגבינו .ישנה חשיבות לכך שדברים שאנחנו מפרסמים יהיו חיוביים ואמתיים . 3.משמעות
המילה הכתובה  -למילה הכתובה יש עוצמה גדולה לא פחות מזו של המילה הנאמרת .מילים
המתפרסמות ברשת זוכות לתפוצה רחבה ומהירה .על כן ,עלינו להפעיל שיקול דעת בזמן שאנו
מפרסמים תכנים שונים באמצעות הרשת .עלינו לבחון כל מילה ומילה לפני שנאשר את מה
שכתבנו.

* נא להביא מחוגה וסרגל לשיעורי גיאומטריה.
*ביום רביעי 8/58 ,יתקיימו מבחני כניסה לאולפנת הרא"ה.
המבחנים כוללים  3הבנת הנקרא ומושגי יסוד ביהדות .אין צורך
להתכונן מראש .הסעות יצאו מבית ספר בשעה .0388
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