Grade 8 Newsletter
(1st-5th March 2020 Term 2)

Next week in English

Next Week in Mathematics

ACHIEVE 3000

Our unit on Geometry: Transformations continues this
week. We will explore Lines, Angles, Transversals,
Triangles, and Similarity.

Please be reminded that you should have at least 10
Achieve 3000 passages completed over 75%.
Term Two Project Due: March 1st, 2020
Topics for this week:
Argumentative Writing
Text Structure
Quiz
Subject Verb Agreement Integrated
GRADED WRITING ASSIGNMENT ON THURSDAY!
Check your Google Classroom Daily!

Next Week in Science

This week we are building a house
model with eco friendly materials
keeping in mind how heat transfer
works!

There will be a quiz on Wednesday on Lines, Angles
and Triangles. (Lessons 6.8-6.10)
Students and parents can find the lessons,
homeworks and eBook on Google Classroom.
Please bring a fully charged Chromebook along
with the charging cable, a pencil and copybook to
class every day.

Next Week in Social Studies

Homework Due: Brochure on Slavery.
All students need to make sure their
brochure is complete.
We will complete our lesson on Slavery and
Start looking at Womens Suffrage in America.

بداية األسبوع من ( 5 – 1مارس)

ّ
الخطة األسبوعيّة

صف الثامن
لل ّ
مدرسة ليوا الدولية – للبنات

WEEKLY PLAN FOR G8

أحداث األسبوع للمواد الناطقة باللغة العربية  /أولياء األمور السادة الكرام
المادة

الدرس

اللّغة العربيّة

األحد :الطباعة على قمصان بيضاء.
هاشتاغ( :االستعداد للعام الخمسين).
االثنين :مناظرات.
الثالثاء :مسابقة الشعر.
األربعاء :استماع (العنقاء أو الفينيق).
الخميس :الكتابة (التعصب األعمى
لألفكار واألشياء).

التربية اإلسالمية

الدرس األول  +الثاني :حرمة ترويع
اإلنسان

الواجبات واإلختبارات

تلخيص النص (غولة النهر).

التسليم

األحد
2020-3-8

نسخ الحديث  +المفردات

الحصة األولى

زايد وحلم الشباب.
الدراسات
اإلجتماعيّة

الدرس األول :زايد األب

صفحة 54

الدرس الثاني :الشباب في فكر زايد.
تقوم الطالبات بأنفسهن بكتابة القصص.
تكون القصة مكتوبة باللغة العربية.
يقوم أولياء األمور بتوجيه وإرشاد
الطالبات في كتابة القصص.
أن تكون مكتوبة أو مطبوعة
وتقتصرعلى المساحة المخصصة .
يتم تقييم القصص وفقا ل 4عناصر:
المحتوى ,العرض واللغة ,والحبكة
وتسلسل األحداث.

التربية األخالقية

مسابقة أخالقنا عالمنا

فعاليات خاصة /
أنشطة  /أخبار
مدرسية

أسبوع اللغة العربية \ اليوم المفتوح ألولياء الألمور.

تذكير

الحصة التالية

الحصة التالية

التأكيد على القراءة بشكل يومي  20د على األقل .
االهتمام بترتيب الدفتر المدرسي وأداء الواجبات وتسليمها في الوقت المحدد .
االلتزام بسياسة المدرسة فيما يخص الزي المدرسي .
أداء الواجبات المحددة في منصة كم كلمة

Ms. Claire
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REMINDERS & ANNOUNCEMENTS
Google Classroom
●

Use the school email address to access Google Classroom.

●

Check “Homework & Reviews” and be careful about the due date.

●

Check all the content shared : pdfs, worksheets, videos, links.

●

Always “Mark as done” the task in “Homework” once you have done it.

Duolingo
●

Use the school email address to access Duolingo - connect with Google.

●

Check the assignment you have and complete it on time.

●

1 level contains 5 lessons - 1&2 + 3&4 + 5.

●

Check which lessons you need to complete on Google Classroom.

THIS WEEK IN ALL GRADES
Beginners - Grade 4 to 10
●

City 3&4

●

City 5

Intermediate - Grade 10
●

Food 2 3&4

●

Food 2 5

Intermediate - Grade 11
●

Leisure 3&4

●

Leisure 5

