Veckobrev 3a vecka 13 2017
Vi har skrivit sista kapitlet i våra berättelser om den magiska dörren.
Konserten vi var på i måndags handlade om att vi alla behöver hjälpa
till och ta hand om vår miljö och natur.
Vi har börjat förbereda våra redovisningar om forntiden som ni ska
få ta del av på onsdag. Nu har gjort våra val inför den sista
verkstadsperioden. De nya verkstäderna börjar vecka 14.
I fredags gjorde vi en självskattning i svenska inför Nationella
proven. Där fick vi fundera över vad vi känner oss säkra på och vad vi
känner oss osäkra på av de olika kunskapskraven vi ska klara i trean.
Vecka 13 startar vi igång arbetet med de Nationella proven i Svenska
och Svenska som andraspråk. Vi räknar med att vara klara med alla
delprov innan påsklovet. Nästavecka är det också dags för ett
skriftligt prov på allt vi lärt oss om forntiden under det gula temat.
På torsdag åker 3A och simmar.
De som har böcker hemma som varit utlånade för lång tid har fått
med sig en lapp hem. Leta efter böckerna hemma. Hittar ni dem ska
de lämnas tillbaks till skolan snarast annars skriver någon av
vårdnadshavarna under att ni letat men inte hittat böckerna.
Glöm inte bort skolans temakväll 29 mars! Se separat inbjudan!
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.Bingel eng kap. 22. Träna på glosorna hemma. ( se baksida). 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.
3. Rättstavning – träna på att skriva orden hemma. (se baksida).

4. Skriv av välskrivningsversen och lämna till skolan senast onsdag.
5. Matte på Bingel
6. Träna till forntidsprovet.
Engelska glosor!
What is the weather like?
It´s sunny.
It´s windy.
It´s raining.
It´s snowing.
It´s cloudy.
It´s foggy.
It´s hot.
It´s cold.
It´s wet.
What season is this?
It´s spring.
It´s summer.
It´s autumn.
It´s winter.

Veckans ord:
vrak
sirener
bortblåst

- Vad är det för väder?
- Det är soligt.
- Det är blåsigt.
- Det regnar.
- Det snöar.
- Det är molnigt.
- Det är dimmigt.
- Det är varmt.
- Det är kallt.
- Det är vått.
- Vilken årstid är det?
- Det är vår.
- Det är sommar.
- Det är host.
- Det är vinter.

gupp
bindel
belöning
blank

ärva
dike
bankman

Sjukanmälan talas in på telefonsvarare nr: 0470-796400 skicka
gärna ett sms till Helena och Annelie också.

Helena och Annelie
mail: helena.hermansson@skola.vaxjo.se Telefon: 0733 162345
mail: annelie.tivas@skola.vaxjo.se Telefon: 0732 554595

