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Hej! 
Skoldagarna bara flyger iväg! 

Nästa vecka börjar med två lovdagar. 

På onsdag börjar vi igen som vanligt. Den dagen 
går vi även till biblioteket.

Vi kommer att jobba vidare med temat kroppen 
(NO), läsa om hur arkeologerna lägger pussel (SO), 
fortsätta med multiplikationen (2x, 3x, 5x) och 
divisionen (Ma), sj-ljudet och läsförståelsen (Sv). 

Nu får elverna berätta vad de har varit med om 
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Måndag, den 30 
april - LOVDAG 

Fritids stänger kl 15.00

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

Tisdag, den 1 maj  

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

STADSBIBLIOTEKET 

Vi går till biblioteket 
på onsdag, den 2 
maj. Bibliotekskortet 
medtas. 

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

VECKANS ORD 
(diktamen på fredag) 

sju, sjunde,  sjuk, sjö, 
sjöman, sjal, sjätte, 
människa 

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

BILD  

zentangles 
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under den gångna veckan.

NO. Vi har tittat på en film för att lära oss mer om kroppen. Vi har läst om 
blodomloppet, andningsapparaten, matspjälkningen, skelettet och muskler.

Maribel, Menar

SO. Vi gillar SO väldigt mycket. Historiska källor har vi jobbat med. Det var roligt. Vi 
tittade även på en tavla där St Göran dödar en drake. Sedan ”plockade” vi alla 
historiska detaljer från den målningen (t ex kläder, färdmedel).

Joel Bi, Erik, Viktor, Teo

Svenska. Vi skrev veckans ord och vi har läst och jobbat med ord som är nya eller 
svåra (från våra kapitelböcker). Vi har skrivit om en saga där det inte fanns några 
adjektiv från början. När alla hade skrivit olika adjektiv i sina texter så läste vi upp 
dem. Det blev roliga berättelser!

Christian, Eliah, Diana

Matte. Många har gjort diagnosen. Vi fick jobba med utmaningar i ma-boken. 
Multiplikationen och divisionen har vi jobbat med. Var och en  skrev en 
räknehändelse till sitt egna ”skyltfönster”.

Vi har planterat bönor.

Först så hällde vi vatten på jorden. Sedan tryckte vi ner en böna och täckte över med 
jord. Efteråt fick Inga säga ett namn och vi fick gå och säga till den klasskamraten att 
det var hans eller hennes tur att gå och plantera.

Set, Klara

Bild. På bild ritade vi olika former och målade 
sträck och krusiduller i dessa former. Sedan gjorde vi 
mönster i dem. Den tekniken kallas zentangels. Våra 
bildmappar blev klara och där förvarar vi nu alla våra 
teckningar.

Åk 2

TREVLIG HELG!                       Mvh  fröken Inga                                                   
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