Veckobrev 3a vecka 18 2017

På torsdag åker 3A och simmar.
OBS! Utflykten till Notteryd är flyttad till onsd. 24 maj.
Den här veckan har vi pratat om de nya målen i vårt gröna tema som
vi kallar för ”Naturen och den hållbara planeten”. Vi har sorterat ord
och påståenden om det är bra för miljön eller dåligt för miljön.
Exempel på ord och påståenden är ekologisk, äta vegetartiskt och
duscha länge. Vi har också lärt oss mer om magnetism. I matten har
vi övat på att skriva datum på olika sätt. På engelskan tränar vi på ord
på saker som finns i skolan.
När vi hade besök från munhälsovården fick alla en tandborste och
en liten tandkrämstub i present.
Nästa vecka ska vi repetera omkrets och area på matten. På onsdag
kommer vi att ha en utedag eftersom utflykten till Notteryd har
flyttats fram.
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.Engelska - träna på kap 20 och träna på glosorna på baksidan.
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. De som fått omläxa på Eng provet tränar på de kapitlen på Bingel.
(Se på lappen du fått vilka de är).

Glosor:
teacher = lärare
put them on = lägg dem på
a pencil = en penna
a rubber = ett sudd
a sheet of paper = ett papper
a desk = en bank
a whiteboard = en whiteboard
a window = ett fönster
a door = en dörr
a chair = en stol
Veckans ord:
plast
sortera
plåt

hjul
kartong
batteri
aluminium

däck
papper
tidning

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

