מצטיינת
השבוע :שיר
דבוש .יישר כח!

" ילדים למען ילדים" -ביום שני ,י"ז חשוון  ,התקיים "הייד-פארק" בו נציגי כיתות ו' הציגו את מצעם
בפני כלל ילדי ביה"ס .הנציגים נאמו בזה אחר זה ונסו לשכנע את קהל הבוחרים להצביע עבורם
בבחירות שיתקיימו ביום ב' הקרוב.
" מרבה ספרים – מרבה חכמה" ביום שישי נערך טקס חגיגי לפתיחת הספרייה החדשה .החל מיום א'
ניתן להחליף ספרים בספרייה .אנא עודדו את ילדכם!

במקצועות הקודש:
תורה -פרק ו' :ד-ט" :שמע ישראל" מצוות אהבת ה' .מרכזיותה של התורה בחיי האדם (ו-ז) ,מצוות תפילין
ומזוזה (ח-ט) .י-טו :טוב הארץ שיינתן לישראל ללא עמל עלול לגרום לשכחת ה' ולעבודה זרה ,ט"ז האיסור
לנסות את ה' .יז-יט :הציווי לעשות הישר והטוב והגמול על כך ,כ-כה :מצוה לספר לבנים על יציאת מצרים
כבסיס ליראת שמים ולקיום כל המצוות.
דינים -מבוא להלכות שבת  -ל"ט אבות מלאכה -.פרק י"ג בחוברת עבודה.
במקצועות השפה:
ספרות -במקראה "פתחו את השער" -למדנו מהו פיוט .הכרנו את הפיוט "לנר ולבשמים" ביארנו מילים קשות
והאזנו לביצוע המוזיקאלי שלו .בשיעור הבא נלמד על מאפייניו בהיבטי תוכן ,מבנה ולשון ונתרגל את הנלמד
בפיוט "ידיד נפש" בפעילות מתוקשבת.
בספר "מילה טובה"" -הציפור הלאומית"-שם ומספר .ראינו שבשם המספר ציון המין הדקדוקי הוא הפוך לציון
המין הדקדוקי בעברית באופן כללי ,בדרך כלל הנקבה מסומנת בסופית סה ( .חתולה מקסימה) והזכר – ללא
סופית  .בשם המספר הסימון הפוך  :הזכר מסומן בסופית סה (ארבעה  ,חמישה) והנקבה ללא סופית.
הבנת הנקרא -חבל על כל טיפה" -המצאת הטפטפת" -איך לכתוב סיכום? -התלמידים נתבקשו לקרוא את
הטקסט על המצאת הטפטפת (קריאה דמומה) ולענות על השאלה :מה החשיבות של ההמצאה הזאת? לאחר מכן
ניסחו משפט מכליל לטקסט וזיהו רעיונות עיקריים בטקסט המתאימים למשפט המכליל ע"י הבחנה בין הפרטים
החשובים לאלה שאינם חשובים .בשיעור הבא נלמד כיצד ליצור ממשפטים אלו טקסט לכיד (סיכום) תוך שימוש
באמצעי קישור מתאימים.

כתיבה -תלקיט -טקסט טיעון ושכנוע :קרקס רומא הגיע -כתיבת מודעה .למדנו כי למודעה יש שתי מטרות :לתת
לנו מידע ולפעמים גם להשפיע עלינו .התלמידים התנסו בכתיבת מודעה הרשמה ל"בית ספר למקצועות הקרקס",
הם קיבלו מידע אודות בית ספר זה ,קיצרו את המידע למשפטים עיקריים ויצרו מודעה .תלמידים מתקדמים הספיקו
אף לעצב את המודעה במחשב .שאר התלמידים יעשו זאת בשיעור הבא .מומלץ נא להביא דיסק און קיי לשיעורי
כתיבה.
בשאר המקצועות:
מתמטיקה :שברים פשוטים -חזרה -בעיות מילוליות ,מציאת חלק מכמות ,כפל שבר בשלם ,כפל שבר בשבר.
גאומטריה – בית הנופש המלכותיים -מצוינות  -0222השיעור עסק בחישוב נפח תיבה .באמצעות היישומון
התלמידים ראו כיצד התיבה מתפרקת לשכבות המורכבת מקוביות יחידה ,וכך הבינו את נוסחת הנפח .נוסף על
השימוש ביישומון הממחיש את התיבות בגרפיקה ,השיעור לווה בסיפור מסגרת על מלך ,מלכה ,נסיך ונסיכה שכל
אחד מהם אמור לבנות את בית חלומותיו בצורת תיבה .התלמידים נתבקשו לבנות להם בתי נופש מלכותיים על פי
הדרישות של כל אחד מבני המלוכה.
מדעים :מהו אור ?האור הוא סוג של אנרגיה .הוכחנו זאת ע"י דוגמאות של גלגולי אנרגיה בהם האור עובר לאנרגיה
אחרת או אנרגיה אחרת שמומרת לאנרגית אור .מפתיע!! חוש הראיה הוא אין סופי!! בקשו מהתלמידים הוכחות
לכך...תכונות האור :התלמידים התנסו בזיהוי תכונות האור :האור נע לכל הכיוונים ובקווים ישרים בלבד .ההתנסות
הייתה בפנסים ,בלוחות ובצינורות.מהו צל? כיצד נוצר הצל ?תמונת השנה -הגמלים במדבר -שאלו את התלמידים
על התמונה המרהיבה ומה למדנו ממנה.יצאנו לחצר וצילמנו את הצל שהתלמידים יצרו.
תלמידים שלא הגישו את משימות ההערכה ,נא להזדרז!!
היסטוריה -פרק ד' -חורבן ישראל ויהודה הסיבות לנפילת הממלכות .עמודים .02-43
מפתח הלב" -שליחות וענווה" -בפעילות חווייתית למדנו מהי שליחות ,ה' נתן לכל אדם תפקיד המיועד אך ורק לו
ורק הוא יכול למלא אותו (בשבילי נברא העולם).שוחחנו על ענווה ,והבנו כי אדם ענו הוא אדם שיודע שה' הוא
הנותן לו את הכוחות והיכולות למלא את תפקידו (אנוכי עפר ואפר) .וללא ענווה אין אפשרות למלא את השליחות.
כישוריי חיים :בהמשך ליום הזיכרון ליצחק רבין התלמידים עבדו בקבוצות ויצרו כרזות יצירתיות בנושא "לא
לאלימות" .הכרזות יתלו במרחב הכיתתי.

 ביום ב' יתקיימו בחירות ליו"ר המועצה אנו מאחלים הצלחה לנציגינו:
גל עומר  ,אנאל פדלון וגיא דאר.
 ביום ו' הקרוב  ,יערך אי"ה מבדק בדינים .מומלץ להתחיל ללמוד כל יום
מספר הלכות כדי לא ליצור עומס .בהצלחה!
 מבצע "מאירים חיים "תרומה לקהילת העיוורים בישראל-
כבכל שנה עיריית קריית אונו מחזקת את המודעות של תרומה לטובת
הקהילה .והשנה הפעילות היינה בסימן "להאיר חיים של עיוורים בישראל"
כחלק מתרומה לקהילה זו ,ביום א' ימכרו בבית ספרנו מחזיקי מפתחות
משולבי פנס בשווי של עשרה ש"ח ,לטובת העמותה.
נודה באם תוכלו לשלוח עם ילדכם מעות ,עבור מטרה חשובה זו .כל תרומה
תתקבל בברכה.

