
  Veckoblad 48 (26 -30 november 2018) 
Veckan som gått (vecka 48) 
F har jobbat med former och färger, läst sagor och varit utomhus och lekt. De har tränat på 
samarbete genom att spela spel. På onsdagen såg vi dockteater inför julen i Överkalix 
församlingshem. 
1-2 har avslutat veckan med att göra ett adventspyssel. I matematiken har ettorna frågat 
både elever och personal olika frågor, ex vad deras favoritfrukt var, som de sedan 
sammanställde och gjorde diagram av.  Tvåorna har fortsatt att träna på 2:ans, 5:ans och 
10:ans multiplikationstabell. Vi har tränat på luciasånger och eleverna har fått papper för att 
kunna träna hemma. 
3 har skrivit klart den berättelse som påbörjades förra veckan. De har arbetat vidare med 
att illustrera den med hjälp av Paint. I matten har de räknat division med rest och vi har 
avslutat arbetsområdet religion med ett prov.  
4-6 har tillverkat egna pepparkaksformar och bakat pepparkakor med dem. De läser om 
kroppens organ i biologi. De morgnar de har läs får de lyssna till olika sagor skrivna av 
författare från de nordiska länderna. I historia har de läst och arbetat om vikingatiden. 
7-9 har jobbat vidare med sina tidslinjer över antiken i historia. På svensklektionerna har de 
fortsatt arbete med de nordiska språken.  
4-9 hade i tisdags en fin tur med skridskor på Grundträsk. 

 
 

 

 



 
Veckan som kommer (vecka 49)  
1-2 läsläxa till onsdag. 
3 Eleverna redovisar matteläxa på tisdag och de engelska glosorna på onsdag. 
6 har franska glosor till på onsdag. 
7 har matematikprov på måndag och franska glosor till på onsdag 
7-9 på måndag ska tidslinjerna vara klara och lämnas in till Sara. 7-8:an kan gärna ta med 
en kavel till tisdag då pepparkakshusen ska tillverkas. Fysikprov på onsdag. På fredag 
vankas myspys med film, Gladiator. De som vill kan ta med något gott, men inte det som 
skräpar ner t ex chips, popcorn o dyl.  
8 franska börjar repetera inför provet som ska ske veckan 50.  
9 gör muntligt nationellt prov i engelska på måndag och på tisdag åker de till Övertorneås 
gymnasieskola hela dagen, buss från kommunala skolan kl 8.00. 
 
Idrott 
F har bad på tisdag morgon. Ta med badkläder, handduk samt duschtvål. Vi samlas på 
skolan som vanligt. Det är sista badet för terminen, ingen idrott på onsdag. 
1-3 åker skridskor i isladan på onsdag morgon, ta med skridskor och hjälm.  
3 har bad på torsdag morgon. 
4-9 har innebandy på tisdag (förutom de som ska ha extra simträning) och på torsdag i 
motionshallen. 
 

Trevlig helg! 
Anja, Célia, Astrid, Carola, Johanna, Sara, Ann, Anna, Camilla, Magdalena, Anna, 

Petra, Gustav, Camilla, Daniel, Anders 
 

 

 


