Information för vecka 22
Klass 5, Högstorps skola

Vecka 22, vårterminen 2017

Tisdagen 30/5
Läxa i Engelska:
Djupläst, högläst och översatt texten (muntligt) till Chapter 26, ”The gentle
dolphins” på s 54 – 55, samt kunna 12 – 18 glosor.
Onsdagen 31/5

•

Svenska:
Läsläxa: Den lila/turkos halvan ska läsa s 50 – s 57 i boken ”Den svarta handsken”.

•

Läsläxa: Den orange/rosa halvan ska läsa s 176 – s 222 i boken ”Världsklass”.

Torsdagen 1/6
•

Matematik: Hela åk 5 ska göra det utdelade mattepapperet (27 - Matlagning).

Övrigt:
 Åk 5 kommer ha extra musik på onsdagarna framöver för att öva in sångerna till
skolavslutningen. Hansis halva har det kl. 11.00 – 11.30 på onsdagen den 31/5.
 Hansis halva har Kemiprov på kap. 5 fredagen den 2/6, ”Kemi och miljö”, i
arbetsboken ”Koll på NO 5”. Studieanvisning är s 58 t.o.m. s 71 samt kemibegreppen som skrivits i boken samt frågor och svar till häftet ”Syror och baser”.
 Vi har målat papegojor på T-shirts med textilfärger. Innan de tvättas måste man
stryka bilderna under ca 5 minuter utan ånga med ett lakan mellan strykjärn och
bild, alternativ vända ut o in på T-shirten och stryka på insidan.
 På måndagen den 12/6 har hela skolan en friluftsdag, ”6;ornas aktivitetsdag”, de
håller i ett antal olika stationer som de andra klasserna får genomföra i mixade
och åldersblandade grupper.
 Holmarna är inbokat för en dagsutflykt för hela åk 5 på tisdagen den 13/6. Se
utdelad information och anmäl på svarstalongen om du som vårdnadshavare
kan medverka med körning eller på plats. Önskas åter 2/6
 Den sista skoldagen för läsåret är den 15/6. Det är vanliga lektioner på morgonen,
med start kl. 08.10, fram till själva skolavslutningen som börjar kl. 10.00 på
skolgården. ”Familjerna” är varmt välkomna från kl. 09.30 då vi är i klassrummen!

