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Veckan som gått: Det har varit en bra vecka i 3a och äntligen har värmen kommit också.
Eleverna blir törstiga efter rasterna och man får gärna ta med en vattenflaska eller en
personlig plastmugg till skolan. Just nu går det åt väldigt mycket engångsmuggar och det
känns onödigt. Så skicka gärna med en flaska eller en mugg.
I matematiken fortsätter vi arbetet med multiplikation och division. Eleverna tränar på
division när det inte går jämnt ut, när det blir en rest kvar. Ex) 16/3= 5 och rest 1. Vi tränar
också på att dela upp större tal i multiplikation till två mindre som är lättare att räkna med
som tex) 13x5 blir 10x5 + 3x5 = 50 + 15 = 65.
På engelskan har vi jobbat med skyltar, att förstå vad olika skyltar i ett köpcentrum betyder
på engelska som tex; exit, arrivals, sale, cashier, ladies/gents, busstop mm.
Vi har varit ut i närområdet och städat i onsdags, ett projekt att hålla Uppsala rent som alla
skolor deltagit i. Det gick jättebra, vi hittade både skräp, fick en solig och skön promenad och
alla elever skötte sig utmärkt!
I svenskan kommer vi jobba med instruerande texter framöver.
Klassen har fått hem sångtexten till ”Thank you for the music” med ABBA och det vore
toppen om de kan träna lite på den även hemma. Det är bara refrängen de behöver kunna
och om man vill kan man gå in på youtube och sjunga med där när man övar.
Nästa vecka:
På tisdag kommer 3a ha vikarie eftersom jag ska samrätta nationella prov tillsammans med
andra lärare. Lovisa heter vikarien och hon har varit student här på skolan tidigare.
Vecka 20 kommer vi ha hälsovecka på skolan. Då fokuserar vi en del av undervisningen på
vad hälsa innebär. Vi kommer att prata/jobba med mat, sömn, rörelse, kamratskap, lekar
och massagesagor. Eleverna kommer få en speciell rörelseläxa där vi vill uppmuntra till
rörelse även efter skoldagens slut. Skoljoggen kommer vara på onsdagen 17 maj. Mer info
om den veckan kommer nästa vecka.

Vi har utökat läxhjälpen/studiestugan för eleverna till måndagar, tisdagar och torsdagar. De
kan själva välja vilken av dagarna de vill gå dit. Tiden är densamma, 14.30-15.30.
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Frågor på texten besvaras.
Sångtext, refrängen till ”Thank you for the music” med ABBA

Trevlig helg!
Hälsningar Sofia
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