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Hej! 
Idag följde vi Gustav Vasas spår: konungen var på besök, och 
vi fick veta historien bakom Vasaloppet. Vi deltog i 
tipspromenaden i faddergrupper och vi sprang eller gick en 
bra sträcka i Johannebergsparken. Trots kylan blev det en 
trevlig dag tillsammans! Vi gick/sprang nästan 12 mil 
tillsammans!

Vi har påbörjat skriva återberättande texter.  De flesta 
eleverna  är klara med sin utkast, på tisdag får alla lärarens 
respons och sedan väntar rättning och renskrivning.

Vi fortsätter med tj-ljudet. Veckans ord handlar den här 
gången om yrken (temat i SO). I torsdags använde vi urklipp 
från gamla veckotidningar för att illustrera olika yrken.  
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LÄSLÄXA  
(måndag, tisdag, 
onsdag) 

Läsdagboken och 
kapitelboken delas ut på 
måndag. Läs minst en 
kvart högt till en vuxen. 
Skriv upp antal sidor. 
Målsman signerar. 

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

Veckans ord (SO) 

DIKTAMEN PÅ FREDAG:

bibliotekarie, 
sjuksköterska, läkare, 
lokalvårdare, rektor, 
lärare, fritidspedagog, 
vaktmästare 

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

Matematik 

Begrepp: multiplikation, 
faktor, produkt 

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

Bild 

Tryck (bakgrund), måla 
med vattenfärg 

VECKOBREV   
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Matematik. Vi har jämfört olika vikter och börjat med multiplikation. De flesta eleverna är klara 
med sina egenskrivna räknehändelser. Snart kan vi börja lösa dem! Med Vektor jobbar vi på måndagar 
och onsdagar. 

NO. Vi har läst mer fakta om fotosyntesen (solenergi, vatten, syre, koldioxid, klorofyll, kol, socker) 
och tittat på filmerna om fotosyntesen och kolets kretslopp. Några kemiska tecken har vi lärt oss 
(syre - O, kol - C, väte - H) och vi har bekantat oss med atomer och molekyler.  Nu vet vi att vatten 
består av väte och syre (H2O) och koldioxid av kol och syre (CO2). Vi har även pratat om olika 
material och återvinning. 

Elevernas sista bilduppgifter har kommit upp på väggarna i klassrummet (se fotot i detta veckobrev). 

Vår bokbuske är i full blom och har fått många blad (när en enskild elev har läst femtio sidor så får 
busken ett grönt blad, vid en ny bok får den en ny blomma)!

Så här minns eleverna veckan som gått: 

Jag har lärt mig om fotosyntesen. (Erik)

Alla har jobbat. (Hugo)

Det roligaste var när Håkan klädde ut sig till Gustav Vasa och hade på sig Ingas kappa!!! 
Och ett pappersskägg. (Klara)

Jag har lärt mig att måla konstverk med kalla och varma toner med pastellkritor. Vi lärde 
oss om kemi. (Eliah)

Jag har umgåtts med 
faddergruppen. Jag har lärt 
mig om atomer och speciellt om 
kolatomen. Nu vet jag att 
diamanten består av kolatomer. 
Och atomen är viktig! (Diana)

En klasskompis ska komma 
hem till mig. då kommer vi att 
spela spel.                                        
Jag har lärt mig om kalla och 
varma toner. (Joel Bi)

Vi målade som Mondrian 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Boken som jag läser är så spännande. Jag tyckte att det var roligt när vi gjorde hand-
konstverken. Vasadagen är så rolig. (Set)

Det var roligt med Vasaloppet. (Teo)

Mer matte vill jag ha! Och svenska! (Joel Bo)

Jag har blivit bättre på svenska. Jag tycker att det är jätteroligt i skolan!!! Jag läser en bok 
som heter ”Jonte, basket liraren”. (Benjamin)

Jag har haft det bra och lärt mig mycket. Idag har vi haft Vasadagen. Vi har lärt oss 
gånger. Vi har målat händer med varma färger och bakgrunden gjorde vi med kalla färger. 
(Lydia)

Idag hade vi frågesporten och många andra roligheter! Vasaskolan är världens bästa skola!! 
(Jonatan)

Jag älskar att titta på film. Under veckan har vi lärt oss massa saker i matte, SO, NO, 
bild. Musik och kristendom är de ämnen jag gillar mest. (Menár)’

Jag älskar den här klassen. Det är pratigt ibland men vi lär oss. (Aboudi)

Det har gått en skolvecka. Och det har varit kul för att vi har lärt oss nya grejer, t ex kemi. 
Idag var Håkan kung Gustav Vasa. Vi pratade om Kristian Tyrann också. (Christian)

Jag har aldrig tråkigt på min arbetsplats! (Inga, fröken)

Den första helgen i vårmånaden mars är trots kylan här…TREVLIG 
HELG!

Mvh Inga                                                 KLAG 3:26
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