מצטיין השבוע:
רון ספיר
יישר כח!

 כל הכבוד לנבחרת בית הספר באליפות בתי הספר היסודיים במרוץ שדה לכיתות ה-ו
שהתקיימה בין כל בתי הספר בעיר קריית אונו ,זכינו ב 2-גביעים קבוצתיים ובמדליה
אישית אחת .הגביעים ניתנו ע"י מר נפתלי כהן ,מ"מ ראש העיר .אנו מודים למורה
שירה כהן שאימנה את הנבחרת והגיעה לתוצאות יפות!
 ביום שני ,יצאנו ילדי כיתות ד-ו ,להצגה "הלב של ירושלים".ההצגה עסקה בסיפורה
של משפחה ירושלמית בתקופת ירושלים הנצורה לקראת סיום תקופת המנדט הבריטי
וערב קום המדינה ,הנקרעת בעל כורחה ,ומתאחדת בסוף מרגש .התלמידים נהנו
והחכימו מהצפייה .תודה למורה שירה על ארגון הפעילות!

במקצועות הקודש:
תורה -פרק ט' -שבועת ה' לאבות והבטחתו לתת להם את הארץ היא הזכות הבסיסית של עם ישראל על ארץ ישראל:
"ולמען הקים את הדבר אשר נשבע ה' לאבתיך""..כי לא בצדקתך"
"זכור אשר הקצפת"  -חטא העגל ,ועליות משה להר
דינים -הלכות חנוכה -דיני החג ,הדלקת נרות בבית הכנסת ובשבת ,החייבים בהדלקה ,הדלקה :בבתים גבוהים,
במנורת חשמל ,במסיבות חנוכה
במקצועות השפה:
ספרות -שיעור מתוקשב "עת הדעת"" -מכירים פיוטים" -בשיעור זה התלמידים תרגלו את אשר למדו על פיוטים
בפיוט "ידיד נפש" בהיבטי תוכן ,מבנה ולשון.
הבנת הנקרא" -עץ הדובדבן השבור" /ג'סי סטיוארט  -הכנת תרשים המסכם את עיקרי העלילה.
תלקיט -כתיבה -איך כותבים כתבה עיתונאית? למדנו כי לכתבות יש מבנה קבוע למדי :כותרת מושכת ,המסכמת את
עיקר הכתבה או מבליטה פרט מרכזי בה ,כותרת משנה ,המוסיפה פרטים ומגרה להמשך קריאה .פתיח מעניין ,ולבסוף
 גוף כתבה .כמו כן ראינו כי כתבה חייבת לענות על חמש שאלות :מי? מה? מתי? מדוע? באיזה מקום? ויש המוסיפים לכך שאלה
אישית :איך? כיוון שחמש השאלות העיקריות פותחות באות מ' ,הן נקראות בלשון העיתונאים "חמש המ"מים".
לשון -תבניות של פעלים -בניינים :למדנו כי לכל תבנית של פעלים קוראים בנין .שמות הבניינים :פעל ,נפעל ,פעל,
הפעיל ,התפעל .ראינו כי לפעלים באותו בנין יש אותו מספר אותיות ,אותן תחיליות ,אותו ניקוד וצליל.
כמו כן למדנו שכדי לשייך פועל לבנין המתאים לו ,יש להטות את הפועל לזמן עבר נסתר (הוא).

בשאר המקצועות:
גאומטריה :תיבה -יחידות נפח .מנסרה -נפח מנסרה.
ביום ו' נערך מבדק מסכם על הנושאים והמיומנויות שנלמדו בספר ראשון.
מדעים :המשך הכרות עם תכונות האור :שבירת קרני אור ,צפייה בתופעה בהתנסות ,שבירת
קרני האור בסיב אופטי בהחזרה פנימית מלאה ,סוגי עדשות -מהי עדשה? עדשה דו קמורה ודו
קעורה .עדשות בשימוש האדם :התלמידים התבוננו דרך מיקרוסקופ על שריר הלב ודרך בינוקולר
על שערה ועלה .חזרנו על החומר הלימודי לקראת המבחן בנושא תכונות האור .יש ללמוד על פי דף
החזרה ומעמודים בחוברת המצוינים בו .המבחן יתקיים אי"ה ביום חמישי י"ט בכסלו 11/12.
התלמידים גילו הבנה וידע בשיעור החזרה!!
עבודות החקר :יש להתקדם בהגשת העבודה .
תאריך הגשת העבודה :כ"ב בטבת תשע"ה 91/9/2/91
אנגלית -השבוע למדנו את נושא ( Present Simpleהווה פשוט) בצורת חיוב ושלילה ,ועבדנו
בחוברת הדקדוק בעמודים .47-47
היסטוריה -שער ב' -ימי שיבת ציון-פרק ז -השיבה לציון ,הצהרת כורש ותוצאותיה.
כישוריי חיים" :עיתון מדליק לחנוכה" -הכנת עיתון כיתתי לחנוכה שבו כל ילדי הכיתה שותפים
לתכנון לכתיבה וליצירה .הכיתה חולקה לקבוצות ,כל קבוצה יצרה את המדור שלה .עבודות
התלמידים יערכו לעיתון אחד ,שיחולק לכל תלמיד לקראת החג.

 אסיפת הורים פרטנית תתקיים בעז"ה אחרי חנוכה,
ביום שני ז' טבת ( - )21/92פרטים בהמשך.
 גם השנה התבקשנו ,בתי הספר בקרית אונו ,להכין
חבילות שי לחיילים לכבוד חנוכה .ביום חמישי הבא
יגיעו מהעירייה נציגים כדי לאסוף את החבילות שהכנו .
כל משפחה יכולה להכין חבילה קטנה (כמו משלוח
מנות) עם פתק לחייל .תודה על שיתוף הפעולה!
 בשעה טובה סיימנו ספר ראשון במתמטיקה .נא להביא
ספר שני.

