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Hej! 
Nackdelen med en kort arbetsvecka är att den tar 
slut ännu fortare än de vanliga veckorna. Men så är 
det. Och veckan som kommer är också en med bara 
tre skoldagar: måndag, tisdag, onsdag. 

Det har varit spännande att vara med i elevernas 
resonemang kring arkeologernas arbete (SO); vi har 
pratat om ”den sköna maj” och lyssnat på några 
vårsånger; matte-pass har handlat mycket om 
matematiska begrepp och de fyra räknesätten och 
symmetrin. Skriva, läsa, stava har vi också gjort.

Nu är det elevernas tur att berätta.
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LÄSLÄXA v 19 

måndag-tisdag 

Läsa och prata kring 
texten en kvart (15 
min).  Förklara svåra 
eller nya ord eller 
skriv upp orden i 
läsdagboken så pratar 
vi om dem i klassen. 

Läsdagboken delas ut 
på måndag. 

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

MATEMATIK v 19 

Veckans begrepp: 

symmetrisk bild 

spegelvänd 

symmetrilinje 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Tisdag, 8/5 kl 17-19 

FRITIDS-HEMMETS 
DAG 

NYHETER 
 Info v 19



Vasaskolan Info v 19 4 maj 2018

Igår, torsdag, den 3 maj, lärde vi oss om Bäckaskogskvinnan. Det var faktiskt ganska 
roligt (kanske för att jag gillar historia).  
Klara 
Jag tyckte att bildlektionen var roligast. Då gjorde vi en symmetrisk bild. På rasten lekte 
jag Star Wars. Och vi har lyssnat på vårsånger. 
Joel Bi 
Jag gillade svenska. För att vi skojade jättemycket och hade roligt. Vi har lärt oss om 
arkeologer och pratat om vårtecken. Koltrastens sång har vi hört. 
Christian 
Majsånger, koltrastens sång, majbrasan, studentsånger var jättekul. Den blåa gruppen 
jobbade med Vektor. Vi har läst. Idag vattnade vi våra bönor. 
Hugo 
Vi har varit på biblioteket. På idrotten lekte vi Fia med knuff. Jag var i samma lag med 
Joel, Joel och Lydia. Fast vi förlorade, var det kul ändå för det var en bra match. Det 
var en bra idrottslektion. Majbrasan vi såg var verkligen stor.  
Teo 
Matte är roligt. Jag lärde mig mattebegrepp (division, räknesätt) och jobbade med 
Vektor. Vi pratade om hur man ber. 
Joel Bo 
När vi har veckans ord så skriver vi ord som fröken säger. På mattelektionen gjorde vi 
symmetriska bilder. Vi pratade om historia och såg en film om marinarkeologerna. På 
rasten lekte jag Tjuv och polis. 
Lydia 
Den roligaste lektionen var onsdagens mattepass för att vi gjorde symmetriska bilder. 
Veckan har gått fort!  
Jonatan 
Vi gjorde symmetriska bilder. Man fick göra vilken figur man ville, Sedan klippte vi ut 
och målade likadant på båda sidorna. På musiklektionen spelade vi ukulele och sjöng. 
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På rasterna leker man King, Star Wars, Tjur och polis, jag, klättrar på 
klätterställningen. 
Menar 
Jag har lekt Star Wars och jobbat i matteboken. 
Erik 
Vi läste i Bibelberättelseboken om hur man ber. det var roligt eftersom jag älskar att 
läsa. Vi läste om Bäckaskogskvinnan och om ett gammalt tuggummi. 
Diana 
Jag tycker att matematik var roligast för att vi har börjat med ett nytt kapitel. Det Var 
den tionde kapitel. Idrott var roligt. Vi lekte två lekar. 
Maribel 
Vi har varit på biblioteket och jag har lånat ganska många böcker. Det roligaste var att 
leka med Teo och Joel. 
Set 
SO-lektionen var roligast för att jag tyckte att det var spännande att läsa om 
Bäckaskogskvinnan. Att göra en symmetrisk bild var också roligt. 
Aboudi 

Det har varit en underbar vecka med många skratt, gemensamma lekar på 
skolgården och på väg till och från bamba och mycket gott arbete!  
Trevlig helg! 
Mvh fröken Inga                                                              Matt 6 
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