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Veckan som gått har i stort sett fungerat mycket bra. Det blev lite tuffare under
NO-lektionen när eleverna skulle göra undersökningar i grupp. Att komma
överens, vänta på sin tur och att följa instruktioner blir lite svårt ibland. Men vi
var flera vuxna på plats och det gick bra för alla grupper till slut. Övriga
lektioner har fungerat bra. Vi avslutade fredagen med en liten gemensam
skattjakt, skatten fanns i personalrummet och var en glass 
I matematiken har vi avslutat arbetet med geometri och fortsatt med att
repetera de fyra räknesätten (vi har hunnit med addition och subtraktion den
här veckan). Vi tränar på algoritmer (uppställningar) med lån och
överslagsräknar. De får med sig en läxa hem idag som ska vara tillbaka i skolan
senast onsdag.
Under SO-lektionerna med Annica arbetar klassen med kartan. De tränar på
världsdelar och stora hav.
Nästa vecka har vi fotografering på tisdagen. Även kamratstödjarna, hälsoråd
och elevråd kommer att fotograferas då. 3a ska fotas ca kl 9.00.
På onsdagen kommer vi gå till biblioteket. Jag ska ta med ansökningslappar till
lånekort så alla elever kan få ett eget kort så de även kan låna hem böcker. Sen
ska vi såklart låna böcker som vi har i skolan också. Vi ska vara på biblioteket
klockan 10.
Det är studiedag på fredag så därför kollar vi av läsläxan på torsdagen. Glöm
inte att skicka med läsloggen så jag kan se hur läsningen har gått för er hemma.
Jag tycker att klassen som helhet är mycket duktiga läsare. Flera barn har redan
börjat träna på att läsa med inlevelse, jätteroligt att höra dem läsa!
Under NO-lektionerna jobbar vi med sortering och ska komma in på
källsortering och återvinning nästa vecka. Eleverna ska få skapa alster (staty
eller tavla) av sådant som vi normalt kastar i soppåsen. Vi behöver därför samla
in lite ”skräp”. Skicka gärna med barnen sådant som ni kan tänka er att vi kan
ha användning för, ex glasspinnar, plastlock, toarullar, mjölkförpackningar,
sugrör, läskburkar mm. Tänk bara på att diska av det som kommer hit, det
luktar så illa annars. Vi tänkte ha en konst(skrot)utställning sen i mediateket.

Vecka 39
Måndag

Tisdag

Slöjd

Idrott med
ombyte

Onsdag

Vi går till
biblioteket

Matteläxan
och arbetsbok
i svenska
lämnas in.
Skoljoggen

Fredag

Musik
Läsläxa/läslogg
redovisas.

Fotografering

13.45 Emil W
14.15 Elise
14.45 Olle

Torsdag

Studiedag

Läxor lämnas
ut
13.45 Miral
14.15 Karl
14.45 Vera

15.00 Samira

Läxor:
 Lästräna kapitel 5 ”Skattjakten, del 1” (med läslogg)
 Arbetsboken s. 14-15 som hör till kapitlet.
 Matteläxa, nr 4 som handlar om vinklar.
Kom ihåg att arbetsboken måste lämnas in senast onsdag då den redovisas
medan läseboken måste vara här på torsdag när de ska läsa upp läxan.

Trevlig helg!
Hälsningar Sofia

