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חצבים פורחים!

עמוד 1

כתבו :גיא אוחנה ורועי לוי כיתה ה’ 2
באחד משיעורי מדעים יצאנו לסיור לראות
חצבים .היינו צריכים למצוא חצבים בגובה שלנו.
התבקשנו לכתוב מהם האיברים שאנחנו מזהים
אצל החצב וגם להגיד למה חלק מהאיברים
לא מופיעים כרגע .ראינו את הבצל מציץ מתוך
האדמה .ראינו את הגבעול הגבוה שלו .לחצב יש
גם פרחים לבנים ואפורים עם אבקנים.
אחרי זה התבקשנו לזהות סוגי חרקים החיים
בסביבת החצבים .מצאנו דבורים.
החצב זה צמח שפורח בסוף אוגוסט .הוא צמח
שמסמל את בוא הסתיו.
הוא שומר את כל האנרגיה שלו כל הקיץ בתוך
הבצל.
והנה כעת כמה עובדות על החצב:
• החצב יכול להגיע ליותר משני מטרים.
• החצב הוא צמח מוגן.
• דבורים מאביקות את החצבים.
אנחנו ממש נהנינו מהסיור בחוץ והיה ממש כיף.
היה מהנה ללמוד על החצבים בשטח ולא רק
בכיתה.

מתגבשים
בתחילת החודש חגגנו
את פתיחת שנת הלימודים
באירוע גיבוש
לתלמידי והורי שכבת א’ החדשים
בהובלת ועד ההורים.
תודה רבה!
בתמונה :דניאל בלושטיין ,תלמידת כיתה א’

פינת החי עברה פינה
כתבו :עמית רז-זילביגר ,ארי רז ,ניב ברכה ואלי דסה ,תלמידי שכבת ב’
פינת החי עברה למקום חדש השנה ,ונציגי שכבת ב’ מתארים את השינויים ואת ההבדלים בין פינת החי
הקודמת והנוכחית.
עמית“ :לדעתי המעבר לפינת החי החדשה הוא טוב ולא טוב .הוא טוב כי היא קטנה יותר ,ובעלי החיים
מרגישים יותר בנוח .הוא לא טוב כי היו חיות כמו הצ’ינצ’ילות שעזבו אותנו וזה היה לא נעים ,אבל
התגברנו .במקומן יש לנו חיות חדשות דומות”.
ניב“ :אני אוהב את פינת החי הקודמת כי אני רגיל אליה .היא הייתה גדולה יותר והיה בה יותר מקום”.
ארי“ :אני חושב שזה רעיון לא טוב שתהיה פינת חי בכלל ,כי החיות רוצות להיות בטבע .הייתי רוצה
שבכל בית ספר לא יגדלו חיות ושלא יעשו דברים רעים לחיות .אפשר שיהיו רובוטים מבלי שאף אחד
יפגע בבעלי חיים .בפינת החי הקודמת
היה חם מידי לצ’ינצ’ילות גם כשהמזגן
עבד .לצ’ינצ’ילה המדברית (דגו) יש
בפינת החי החדשה הרבה מקום לטפס
ולשחק”.
אלי“ :הכלובים של החיות השתנו ,הכלוב
של הארנבים קטן יותר ,אבל יש לנו שתי
ארנבות ,אז יש להן הרבה מקום .הכלובים
של העכברים יותר גדולים ונוחים להם.
אני מרגישה שכיף שיש פינת חי חדשה
ושיש לנו גם חיות חדשות .אני יותר
אוהבת את הצ’ינצ’ילה המדברית (דגו)
כי היא יותר קטנה מהצ’ינצ’ילות שהיו
לנו בפינת החי הקודמת”.

עברנו!

מתרגלים
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עמוד 2

ברי דדון ,רכז הביטחון והבטיחות
משוחח עם ג’ון ג’ון שחר ,תלמיד כיתה ו’
בתחילת שנת הלימודים תשע”ח קיימנו בבית
הספר תרגיל ירידה למקלטים כהגנה מפני ירי
טילים ,כמו כן תרגלנו רעידת אדמה ויציאה לשטח
פתוח .תלמידי השכבות הבוגרות כבר מתורגלים
ומכירים היטב את מרחבי המיגון השונים אך
לצעירים שבחבורה ובעיקר לכיתות א’ הנושא
עדיין חדש ולא מוכר.
ברי :בזמן אמת היכן המרחב המוגן של הכיתה
שלכם?
ג’ון ג’ון :המרחב שלנו נמצא בספריה.
ברי :איך הרגשת בזמן התרגול?
ג’ון ג’ון :אני מרגיש אחריות כי אני בשכבה
הבוגרת וכולם מצפים שנהווה דוגמא אישית אז
אני משתדל להראות דוגמה לקטנים.
ברי :האם לדעתך במצב אמת הסדר והארגון
ישמרו כפי שהיה בתרגולים?
ג’ון ג’ון :לדעתי השכבות הבוגרות ידעו טוב יותר
כיצד להתנהל בסדר
ובארגון לעומת הקטנים שכנראה ילחצו ולא
ישמרו על סדר וארגון.
ברי :האם לדעתך התרגולים מסייעים לתחושת
הביטחון?
ג’ון ג’ון :מאוד עוזר שאתה יודע לאן צריך להתפנות
בכל מצב והיכן יש מקום מוגן.
ברי :מה תפקידו של צוות המורים בהרגעת
הילדים?
ג’ון ג’ון :לצוות המורים תפקיד חשוב בהרגעת
הילדים מכיוון שהוא משרה רוגע וידע לכוון
ולהרגיע שצריך ,אני סומך עליהם.

רבה
תודה איינהורן
לרב אורי ת לקראת
עילו
על הפחגי תשרי

חשוב!
ביום שישי 20.10 ,בשעה 10:00
תתקיים בבית הספר
הרצאה להורים בנושא

מיניות בעידן הסלפי
מאת :שלומית הברון
אל תחמיצו

חוגגים
מזל טוב ליונית בדיאן,
על לידת בנה ,אח לנדב.
את כיתה ב’1
תחנך בזמן היעדרותה
אדוה אביב

