VASASKOLAN

Info v 20

9 maj 2018

VECKOBREV
Info v 20

MÅNDAG,

Bokstäver formar

den 14 maj STUDIEDAG

ett mönster på papperet -

*************************
VECKANS ORD
(diktamen på
fredag)

ännu en dikt föds …

isräﬄor
flyttblock
rundhäll
rullstensås
glaciär
jättegryta
morän
MATEMATIK
BEGREPP:
SYMMETRISK BILD

Hej!
En kort och rolig vecka har tagit slut.
Vi har jobbat med temat istiden, kroppen
(blodet och andningen), tittat på och beskrivit
bilden till kapitel 10 i Prima-böckerna
(matematik), tränat begrepp.

SYMMETRILINJE
SPEGELVÄND
UPPSTÄLLNING (subtraktion,
addition)

Veckobrev

1

VASASKOLAN

Info v 20

9 maj 2018

Under läxförhöret har vi pratat om ”elevernas ord” i läsdagboken.
I tisdags pratade vi om haikudikter. Vi läste några av Tomas Tranströmers
dikter och sedan var det elevernas tur att fatta pennorna. Idag har alla läst
sin dikt för hela klassen. Det var en underbar stund! Ni får läsa elevernas
dikter i slutet av detta brev.
Nästa vecka börjar med en studiedag. Ingen läsläxa den här gången.
Joh 14

TREVLIG HELG!
Mvh fröken Inga

kkkkkkk

Dagen är vacker.
Vinden forsar på axeln
och kinden min. Skönt.

Menar

*
En sol som är glad,
en sjö i solen ser jag.
Naturen lever.

Teo

*
En liten ﬂicka
hittar en vit snödroppe.
Hon plockar den nu.
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*
Solen är gul
som smör.
Solen är varm .

Andrea

*
Min mamma är bra.
Växthus har många blommor.
Ros är en blomma.

Eliah

*

himmelen är blå
stjärnor skiner här
själen är glad

Ruth

*
Solen skiner nu
Naturens blad är gröna.
Vi har ett bra liv.

Benjamin

*
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Naturen är bra.
Busken behöver vatten
då växer den stor.

Joel Bo

*
Solen är ﬁnast.
Växthus har ﬁna blommor.
Kaktusar är ﬁna.

Christian

*
Stora blad växer
med ﬁna färger nere.
Ögon öppnas nu.

Diana

*
Dagen är bra.
Solen skiner, vattnet är kallt.
Jag är i naturen.

Aboudi

*
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Och natten strömmar
från öster till väster med
månens hastighet.

Tomas Tranströmer

(Eriks val)

*
Forsen brusar på.
Vattnet är blankt som kristall.
Livet går snabbt nu.

Joel Bi

*
Solen är några
gula blommor i det sköna gräset. Våren!

Set

*
Solen skiner starkt.
Blommorna växer stora.
Glada barn leker.

Lydia

*
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Månen lyser ﬁnt
över stjärnor. Och se hur
ﬁna de är. Ja!

Hugo

*

Min bil kör framåt.
Den har en snygg motor.
Den är mycket snabb.

Jonatan

*

Blomman luktar gott.
Jag har plockat blomman själv.
Sätter den i en vas.
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