Veckobrev 3b vecka 20 2017
Nu är vi klara med de nationella proven.
OBS! Glöm inte lämna tillbaks lappen om ni kommer eller inte kommer
till föräldrakvällen den 7 juni. Där får du ta del av resultaten på
proven.
På temat nästa vecka ska vi arbeta med djur och växter.
I engelskan ska vi arbeta med fritidsintressen.
På retoriken ska vi redovisa om våra ”öhus”.
Torsdag 18 maj åker 3A och simmar.
Denna vecka får ni med en lapp från Uppsala universitet. Våra klasser
är med och provar ut de nya nationella proven. Forskarna vill gärna
kunna använda texter de får in från eleverna för att kunna göra så
bra prov som möjligt i framtiden. Skicka tillbaks underskriven lapp så
de kan göra detta.

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 23 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 hem vilka de är).

Glosor:
swimming – simma
playing football – spela fotboll
watching TV – titta på tv
playing computer game – spela dataspel
skiing – åka skidor
skating – åka skridskor
reading – läsa
singing – sjunga
drawing – rita
horse-riding – rida
biking – cykla
sailing – segla
fishing – fiska
Veckans ord:
fågel
läte
hona

mygga
art
föda
hane

fluga
revir
utseende

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

Mari och Charlotte
mail: mari.udderyd@skola.vaxjo.se
Telefon: 070-647 56 76
mail: charlotte.rydberg@skola.vaxjo.se Telefon: 070-649 98 26

