Veckobrev 3a vecka 14 2017
Vi har haft en trevlig temakväll. Tack alla föräldrar som kom och
tittade på vad vi arbetat med i skolan. Vi har gjort två nationella prov
i svenska. Det ena var muntligt och det andra handlade om att läsa
och förstå en berättelse. Temat för årets prov är trafik. Vi har
också haft prov på det gula temat ”En upplysande tidsresa”. De
elever som har haft fel på delar av provet kommer att få chans att
träna lite till för att sedan göra om den delen de missat på. I fredags
var det sista dagen för vår student Johanna så vi har sagt hej då till
henne. Vecka 14 börjar vi med årets sista tema. Det gröna temat som
vi döpt till ”Naturen och den hållbara planeten”. Fundera gärna och
prata om hemma vad ni tror att temat kommer att innehålla och vad
eleverna kommer att lära sig. Vi kommer att fortsätta med de sista
delarna av de nationella proven i svenska. De handlar om att läsa en
text högt med flyt, läsa och förstå en faktatext, skriva en
berättelse och skriva en faktatext. På torsdag ska vi besöka
Mariakyrkan för att få lära oss om påsken. På torsdag åker 3B och
simmar. Glöm inte bort att vecka 15 är det påsklov och eleverna är
lediga från skolan.
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

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:
fordon
plogbil
ögonkontakt

- 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.

fotgängare
trottoar
asfaltera
sprickor

cyklist
bilist
cykelbana

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

Helena och Annelie
mail: helena.hermansson1@skola.vaxjo.se Telefon: 0733 162345
mail: annelie.tivas@skola.vaxjo.se Telefon: 0732 554595

