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Hej! 
Det är roligt att se eleverna växa i deras lärande. 
Under veckans lektionspass har vi varit med om 
intressanta resonemang bl a kring historiska källor 
(SO); skelettet och muskler (NO); vi har läst och 
letat efter okända ords betydelser (ordlistor); nästan 
alla har hunnit göra klart sina bildmappar;  
divisionen har  varit det nya begreppet och 
arbetsområdet i matte. 

Nästa vecka är det läsning enligt schema.

Nu lämnar jag ordet till eleverna.
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LÄSLÄXA 

Läsa en kvart måndag-
onsdag. 

Läsdagboken medtas på 
torsdag. Läxförhör.

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

VECKANS ORD 

historisk källa, förr i 
tiden, museum, 
arkeolog, vädersolar, 
föremål, eldstad, 
lusbräda 

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

MATEMATIK 

division, täljare, 
bråkstreck, nämnare, 
kvot 

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

OBS! Vecka 18 

Den 30 april stänger 
fritids klockan 15.00 

Det är LOVDAG i 
skolan.

VECKOBREV 
Info v 17
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VECKA 16 i åk 2  

På en av våra klassraster hade vi monsterjage: det var 
många som lekte den leken på lilla gården. De flesta har 
fått hänga på den gamla gungstången. De som gillar 
fotboll har kört den. När vi gick från bamba så lekte vi 
Följa John i ledet. Diana

På idrotten lekte vi Sten-sax-påse, jage och spökboll. 
Aboudi

Vi har övat ukulele. Det lät högt av ackorden. Jag tyckte 
att det var roligt att spela och lära mig. Att lyssna på de 
andra när de sjöng var roligt. Andrea

I måndags hade vi sångsamling. Vi sjöng fyra sånger. Jag 
tycker om att sjunga. Maribel

NO. Vi har lärt oss mer om kroppen. Nu kan vi många 
kroppsdelar. Vi har lärt oss om höftben, vadben, lårben, 
ryggrad, revben, kranium (vi såg en film om skalettet och 
muskler). Erik, Joel Bi

I kyrkan pratade vi om att man kan vara lik Jesus. Sedan 
läste vi om Jesus i öknen i klassen. Ruth, Benjamin

Svenska. Veckans ord var om kroppen. Vi skrev i 
Skrivläs-böcker (sj-ljudet). Vi har rättat i Språklära-böcker 
(det, den, de). Vi har läst och jobbat med läsförståelsen. 
Eliah., Hugo

Vi fortsatte att jobba med våra bildmappar. När vi har 
tillverkat dem har vi använt vattenfärg, pastelleror, 
pennor, sax och lim. Vi skrev ”tjocka” bokstäver i fisken 
(våra namn) och vi knöt ihop mappsidorna med ett grönt 
snöre. Teo, Menar (och myran Tom)
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Vi har dividerat, jobbat med Vektor och problemlösningar. Multiplicerat har vi 
också gjort. Lydia, Joel Bo

Vi har läst i SO-böckerna om historiska källor. Nu vet vi att även framtiden är 
historia. Vi lyssnade på en radioprogram Vilda torget. Man förflyttade sig i tiden. 
Vi hörde en sång av Bellman och ett dansband spela i Folkparken. Klara, Jonatan

***

TREVLIG HELG önskar fröken Inga 

Se, vilken kärlek Fadern ha sänkt oss; att vi får kallas Guds barn och det 
är vi också. 1 Joh 3.1 

Veckobrevet �3


