Veckobrev 3a vecka 4 2017
I onsdags började vi med att göra pussel på tekniken.
På engelskan gjorde vi ett stapeldiagram över vilken dag i veckan som är vår
favoritdag. Alla fick också berätta varför de gillade den dagen de valt.
Vi ritade bilder över utvecklingen från Big Bang till människan.
Nu har vi läst färdigt vår gemensamma bok ”Saffransmysteriet”.
Vi har gjort mattediagnos 4.
Vi redovisade för varandra om våra favoritdjur.
Elevrådet har gett oss i uppgift att på vårt klassråd diskutera och komma på
förslag till aktiviteter att göra på rasterna.
På måndag börjar vår nya musiklärare Karolina.
Nästa kapitel i ”Den magiska dörren” har rubriken ”Brevet”.
Vi ska lära oss om stenåldern.
Nästa arbetsområde i matematiken är skala (förminska och förstora).
På torsdag åker vi och simmar.
Vi ska hitta på egna lekar till vår ö på retoriken.

Läxa:
1.Läsläxa (Läs minst 30 minuter fram till onsdag i din biblioteksbok
och svara sedan på frågorna och tag med till skolan senast onsdag).
2.Träna på dessa glosor hemma. Du ska kunna översätta från
engelska till svenska och från svenska till engelska. De som vill kan
också träna på att skriva orden och fraserna på engelska.

Which day do you like best? – Vilken dag gillar du bäst?
Why? – Varför?
friends – vänner
When is …. – När är
play outdoors – leka ute
sports – sport
family – familj
candy – godis
sleep – sova
cooking – matlagning
weekend – helg
swimming – simning

3. Rättstavning – träna på att skriva orden hemma. (se baksida).
4. Skriv av välskrivningsversen och lämna till skolan senast onsdag.
OBS! Gå gärna in på Bingel och kolla om det ligger någon läxa till
dig där.
Tänk på att skolan börjar 8.10 varje morgon. Det betyder att
eleverna behöver komma några minuter innan för att hinna ta av sig
ytterkläder och komma in i klassrummet i tid.
Onsdag 25/1 startar Pluggstugan igen. Den är på onsdagar och
torsdagar kl. 15-17. Glöm inte att anmäla dig!
Sjukanmälan talas in på telefonsvarare nr: 0470-796400 skicka
gärna ett sms till Annelie eller Helena också.

mail: helena.hermansson1@skola.vaxjo.se Telefon: 0733-162345
mail: annelie.tivås@skola.vaxjo.se Telefon: 0732-554595

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag
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batong
skälla

