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Snabbinfo 14/1118/11
Måndag:

Hej!

Läxor:

I veckan som gick var vi på skolbio och såg ”Fantompojken”.
En mycket spännande och fin film om sjuke pojken Leo som
fick behandling på sjukhuset. Där träﬀade han polisen Alex. I
sina drömmar blev han fantom och kunde flyga omkring i
staden New York och se saker hända. Han hjälpte polisen Alex
och journalisten Marie så de kunde fånga Förgöraren som
hotade att förgöra staden New York med ett fruktat
datavirus. Båda klasserna arbetade sedan vidare kring filmens
innehåll och skrev till bilder, de olika scenerna, hämtade från
filmen. I arbetet fick eleverna lära sig flera nya ord och
begrepp, träna sig att återberätta och uttrycka sig i skriven
text.

Åk 2: Läsläxa in på onsdag.

Lärande åk 2:

Matteläxa går hem på torsdag
till onsdag v. 47.

I svenska kommer vi att fortsätta träna skrivandet i
berättelseform. Vi tränar oss att planera och strukturera upp
berättelsen genom berättarschema för att sedan följa schemat
och skriva vår berättelse. Vi börjar skriva tillsammans, sedan i
par och sedan enskilt. Vi fortsätter att träna på ljudstridiga
ord såsom sj-ljudet.

Tisdag: 3:or åker på teater
Onsdag: Idrott, ombyte/dusch
Torsdag: lång dag för 3:or
fram till kl. 15:15, ta gärna med
mellanmål.
Fredag:

Åk 3: Läsläxa samt veckans ord
tränas till onsdag då
återkoppling sker.

Matsedel
Hittar du på skolans hemsida
eller om du följer vår länk:

I matematiken tränar vi huvudräkning upp till 20 med och
utan tio-övergångar ex. 12-4, 16-5, 13+6, 8+3. Det kommer hem
en läxa i pappersform på torsdag till onsdag.
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Lärande åk 3:
Vi har tränat på att dramatisera dialoger i svenskan. Eleverna har fått träna i mindre grupp och sedan
spelat upp för klassen.
I SO:n och kring området samhälle har vi diskuterat begreppen oﬀentlig sektor och privat sektor,
varifrån lönerna kommer och varför vi betalar skatt.

På tisdag åker alla 3:orna in till Varberg för att se på teater. Bussen avgår kl. 9.30 och är
tillbaka till lunch.
Rast och lek:
Då det eventuellt blir aktuellt för snö och pulkåkning, vill vi vuxna gå ut med information
kring detta. Vid pulkåkning måste eleverna använda hjälm. Det är ok att ta med sig pulka
hemifrån men skolan ansvarar inte för dessa. Bussbolaget vill inte ha pulkorna på bussen. På
skolan finns några ”stjärtlappar” att låna men inga hjälmar. Pulkorna får ställas upp intill
väggen utomhus, ej i kapprummen.
Bokbussen… kommer på onsdag!

Trevlig helg!
Pelle, Peter, Jenny, Caroline, Gunnar, Eva, Kaliopi och Ann

Mailadresser:
jenny.heden@varberg.se, per-erik.karlsson@varberg.se,
ann.nilsson@varberg.se
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