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מצטיינת
השבוע:
ליה עדן
יישר כח!

 ביום חמישי ,התקיימה תפילת הלל חגיגית בבית הכנסת לכיתות ג-ו .ובסופה חידון
קצר.
 ביום שישי נערך טקס סיום מבצע "פתקים של כבוד" יישר כח לליה עדן על זכייתה
במבצע.

במקצועות הקודש:

תורה -השבוע התלמידים נבחנו במבחן מיצ"ב על ספר דברים פרקים א-כ"א .המיצב כלל זכירת
פסוקים בע"פ ,פענוח כתב רש"י ,שאלות בקיאות ושאלות עיון ברש"י.
דינים :אנו עוסקים בהלכות שמיטה – קדושת פירות שביעית
תלמוד :שיעורי תלמוד הוקדשו לתגבור הנלמד במשנה לקראת המיצ"ב בתושב"ע.

במקצועות השפה:
ספרות" -מילה טובה" -אקליפטוס/לאה נאור -לאחר עיסוק בתוכן השיר ובאמצעיים הספרותיים,
ערכנו השוואה בין השיר "אקליפטוס" לסיפור "חורשת האקליפטוס".
הבנת הנקרא :אוכלוסיית חיות הבר בישראל הולכת ונכחדת -קראנו את הכתבה "רק  22צבאים
נותרו בערבה ".בתום הקריאה התלמידים קיבלו דף ובו דיאלוג בין שני ילדים על הכתבה.
התלמידים נתבקשו להשלים את הדיאלוג באמצעות המידע שבכתבה .תוך שימת לב ללשון
המתאימה לדיאלוג הנתון ,והקפדה על תקינות הניסוח.
לשון :תרומתם של תארים לכתוב -עמודים 58-58
כתיבה :כתיבת טקסט עמדה בנושא  :הדחת נער אלים מבי"ס? בעד או נגד?
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בשאר המקצועות:
מתמטיקה :ספר שני -חילוק בשברים -חילוק שבר בשבר.
גאומטריה -מעגל ועיגול -רדיוס ,מיתר וקוטר.
מדעים :נושא הקול -פעילות על מה דע :מה נשמע? -ניסיון במציאת פתרון טכנולוגי ע"י
פיתוח של מוצר שיעזור לבעיה של דוד העובד במסגריה .במסגרת הפעילות התלמידים חקרו
תכונת הולכת קול בחומרים שונים ובנו מוצר שיוליך את הקול באופן גרוע לאוזניו של דוד.
המגוון בטבע :מהו? חשיבות המגוון בטבע לטיהור האוויר ,ניקוי העולם,לפיתוח של תרופות
ומוצרים חיוניים וכמובן יופי הבריאה!
יישר כח לכל התלמידים שהגישו את עבודת החקר במדעים בזמן! ותודה לכל ההורים שסייעו
ועזרו להם להגיע לכך!
אנגלית :סיימנו את הפרק השני ואת נושא  Present Progressive.כמו כן ,התחלנו להשוות
ולהבדיל בין שמות תואר.
בעז"ה יערך מבחן על הפרק השני בי"ט אדר(10.3).
כמו כן תערך הכתבה לקראת סוף חודש אדר.

* נא להביא מחוגה וסרגל לשיעורי גיאומטריה.
*ביום רביעי ,ו' אדר 28/2 ,יתקיימו מבחני כניסה לאולפנת הרא"ה.
המבחנים כוללים  :הבנת הנקרא ומושגי יסוד ביהדות .אין צורך להתכונן
מראש .הסעות יצאו מבית ספר בשעה .0:99
*ביום שלישי ,ה' באדר  ,2//2תצא הסעה מבית הספר ליום הכרות
וראיונות בישיבה תיכונית אמי"ת אלירז .תלמידים המעוניינים לצאת -לא
לשכוח להגיע עם טופס רישום מלא וחתום.
* חולק לתלמידים לוח מבחנים לחודש אדר .נא להיערך בהתאם.
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