
VASASKOLAN INFO/LÄXOR V 11 9 mars 2018

Hej! 
Så här fint blommar vår bokbuske i klassen!

I torsdags läste eleverna högt ur sina kapitelböcker. Alla fick 
ge och ta respons från klasskamrater och läraren. Det är 
många bra läsare i åk 2 nu! Men vi märkte också att vi måste 
öva mer på flyt och inlevelse när vi läser högt och att man gör 
en kort paus efter en punkt. Detta övar vi under kommande 
vecka (v 11) då alla får en saga att läsa hemma och sedan i 
klassen. Högt, med flyt och inlevelse!

Det är den sista veckan då vi finslipar våra berättelser. Nu är 
eleverna klara med sina utkast, de flesta har fått respons från 
läraren och börjat renskriva texter. Som jag har skrivit tidigare 
är textskrivning en process som kräver planering och flit. Vårt 
mål är att kunna skriva en berättelse med tydlig struktur 
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LÄSLÄXA 
(måndag-onsdag) 

Eleverna ska läsa en saga 
(delas ut på måndag). På 
onsdag ska vi läsa sagor 
för varandra högt och 
med inlevelse. Öva 
hemma! 

Veckans ord (fredag) 

Repetera tj-ljudet: tjänar, 
tjänst, tjäder, kjol, kedja, 
kärra, kärnor, kärve 

******************************* 

Matematik 

Begrepp: multiplikation, 
faktor, produkt;  

2:ns tabell 

kg (kilogram); 

**************************
STADSBIBLIOTEKET 

onsdag, den 14 mars 

På onsdag går vi till 
biblioteket. Glöm 
inte bibliotekskortet 
och låneböckerna!

VECKOBREV
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(inledning, stycken), läsbar handstil (bokstäverna ska vara formade rätt, mellanrum mellan orden), 
tempus ska stämma (den här gången skriver vi om något som redan har hänt, dvs i preteritum); de 
eleverna som har valt att ha dialog i sina texter får handledning om talstrecken;  meningarna ska vara 
fullständiga (vem gjorde vad, när och hur gick det till; stor bokstav vid egennamn och i början av 
meningen, punkt i slutet). En del att ha koll på, eller hur? 

Matematik. Multiplikation har vi inlett med 2:ns tabell (dubbelt!). De flesta känner sig säkra på den 
tabellen. Att repetera skadar aldrig. Vi kommer att fortsätta med 5:ns och 10:ns tabeller. Addition och 
subtraktion är aktuella de med. Och vi har börjat lösa elevernas egenskrivna räknehändelser (där är 
det viktigt att visa hur man löser  problemet och man ska skriva svaret på frågan).

SO. Mer om olika yrken. NO. Kemi: vattnets olika former (fast, flytande, gas).

Så här minns eleverna v 10: 

På lektionerna i svenska skrev vi i Skivläs. Vi har lärt oss skriva finare. Vi körde veckans ord. När vi läste 
läsläxan tränade vi att ge respons. Vi skrev en text om en clown.

 Erik, Diana, Hugo

*

Nu vet vi att atom är något av det minsta i välden och att allt är gjort av atomer. Om kolatomerna ligger länge i 
ett berg så blir de till en diamant. 

Vi har lärt oss mer om olika yrken, t ex snickare, kock, polis, brandman. 

Menar, Ruth, Klara, Viktor, Set

*

Vi har haft idrott. Vi använde ärtpåsar. Sedan fick vi kasta ärtpåsar med en kamrat. Sedan var vi i olika lag. Sist 
på idrotten var avslappning. Sen gick vi och duschade. Det var roligt på idrotten. 

Joel Bo, Teo

* 

Vi har haft musik. Vi har lärt oss om symfoniorkestern. I en orkester finns det många instrument, t ex fiol, cello, 
fagott, puka och bastuba. En dirigent visar orkestern hur de ska spela. Och vi sjöng ”Blommig falukorv, mamma” 
och många fler!

Andrea, Benjamin, Joel Bi, Aboudi, Maribel

*

Vi lär oss multiplikation. Det är kul. Vi gillar att räkna gånger. Matteboken blir svårare och svårare. Nu har vi 
även fått mattemåla med gånger. Vi har fortfarande addition och subtraktion och vi gör också utmaningar.

Christian, Jonatan

Trevlig helg!                Mvh Inga              1 JOH 3:1
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