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Veckan som gått (vecka 38)

F har fortsatt sitt arbete med Värsta Bästa Vänner, och med att identifiera känslor. Arbetet
ska så småningom mynna ut i vår gemensamma värdegrund - Kompissolen.
I matematiken har vi arbetat med längre, kortare och lika lång, såväl i matteboken som ute
på gården. Lika lång var svårt att hitta utomhus.
1-2 har badat sin sista gång för den här terminen. Ettorna har arbetat med subtraktion inom
talområdet 0-5, tvåorna har arbetat med addition och subtraktion med tiotalsövergång. I
svenskan har vi arbetat med ord där o låter som å.
3 har börjat med repetition av multiplikationstabeller, skrivit kedjedikter och lärt sig mer om
flyttfåglar. Eleverna har också gjort ett experiment med löv där de först funderat på vad de
tror ska hända och sedan undersökt vad som egentligen hände.
4-6 har skrivit klart sina beskrivande texter om lägerskolan och börjat ge varandra respons.
I SO har vi tränat på att diskutera och argumentera runt demokrati och sett att en del frågor
är svåra att ta ställning till.
7-9 har arbetat med att förstå kolvätena i kemi, arbetat med att förklara begreppen runt hur
Sverige styrs i samhällskunskap samt förberett sig i engelska till grammatikprovet. 8-9: an
har gjort terminens första matteprov.

Lära-känna-dagen
På torsdagen genomförde vi lära-känna-dagen uppe på Brännaberget. Eleverna gjorde en
solorienteringng i åldersblandade grupper och använde karta för att hitta till de olika
stationerna. Vid stationerna fick de lösa olika uppgifter bla tidslinje över uppfinningar, få
plats med hela gruppen i en rockring samtidigt som de sjöng och träna på alfabetisk
ordning på olika sätt. Alla stora och små hade en fantastisk dag och tog som vanligt väl
hand om varandra och utförde uppgifterna med bravur!!

Veckan som kommer (v 39)
F-3 har äventyrsvandring på torsdag kväll, klockan 17.30. Åk 2-3 är välkomna att sova över
på skolan.
1-2 Läsläxa som redovisas på onsdag.
3 Svenskaläxan redovisas på tisdag och de engelska glosorna på onsdag.
4 har engelska glosor till onsdag. 5 har engelska glosor till tisdag 6 har i franska glosor till
onsdag, använd gärna övningmästaren för att lyssna på texten Elle s'appelle Isabelle igen!
Engelska glosor till onsdag.
4-6 fortsätter med multiplikationstabelltesten varje fredag.
Åk 7 ska på älgjakt på onsdag, ta varma oömma kläder och stövlar samt lunchmatsäck,
Petra tar med lite korv att grilla. Skoldagen kan bli längre än vanligt, Petra nås på telefon
070-3314082 vid eventuella frågor.
7-9 ska på måndag visa sina kunskaper i samhällskunskap. Det handlar om hur Sverige
styrs och de politiska partierna som finns i riksdagen. På tisdag kommer de att ha ett
repetitionsprov i engelsk grammatik, bl.a. verbet “to be” och possesiva pronomen, de har
ett häfte att plugga i. Till onsdag har 8-9 och till torsdag åk 7 läxa i kemi att lära sig
förstå/avläsa tabellen om kolväten på s 87 i kemiboken. I franska ska åk 7 lyssna flera
gånger på  texten l'addition, s'il vous plaît! o
 ch göra övning 1 s 96 till torsdag. Åk 8 ska
lyssna på texten le voyage à Londres o
 ch läsa den till onsdag.

Idrott
3 har simträning på tisdag och torsdag, vi samlas i badhuset direkt på morgonen.
1-3 har utomhusidrott, vi utgår från skolan.
4-9 har idrott ute på tisdag och åk 7-9 + Klara och San samlas vid Boulebanan på Pox.
Övriga i åk 4-6 samlas vid Minigolfbanan på Campingen.
På torsdag morgon åker 4-9 upp till skolan för lektioner, dvs ingen idrott på morgonen.
Efter lunch är det orientering. Eleverna slutar när de kommer i mål (de få så klart stanna på
skolan till bussarna går hem om de vill).
Trevlig Helg!
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