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Hej! 
Vi har varit på Konserthuset och lyssnat på 
Pampiga systrars symfoni. När vi delade våra 
upplevelser med varandra kom det fram att 
konserten var lite tröttsam (samma gamla visa hela 
tiden), fast den samtidigt var ganska pampig  och 
ibland även rolig, musiken var hög, en av 
artisterna klättrade ut i publiken (tummen upp/
tummen ner), systrarna var inte så schyssta mot 
varandra, dirigenten som hade mamma-rollen 
visade publiken hur skulle det bli om ingen i 
orkestern höll sams (en i orkestern gick då iväg med 
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LÄXOR  v 43 

MATEMATIK (onsdag) 

se läxhäftet (nr 18) 

ENGLISH (Thursday) 

ORD OCH UTTRYCK 
MUNTLIGT: s 24-25  i 
Textbook (rutan + bubblor + 
husdjuren på s 25) 

STAVA:  a cat, a dog, a 
goldfish, a hamster, a lizard, a 
parrot, a turtle

SVENSKA (fredag) 

Veckans ord: 
konvention, rättigheter, 
samarbete, fattigdom, 
diskriminera, 
myndigheter, rapporter, 
symbolisera, flykting  

Läs en kvart (valfri 
dag). Skriv upp bokens 
titel i Läs-häftet; signera. 
Öva högläsning! Boken 
och häftet medtas till 
skolan!
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sin mobil!)…  Föreställningen hade väckt lite tankar och känslor, och det är väl 
det konsten gör med oss människor.

Nästa vecka är sista inför höstlovet. Vi närmar oss den första viloveckan på 
terminen!..

På onsdag ska vi till biblioteket (BIBLIOTEKSKORT !)

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

Planering v 43: 

Svenska: berättande text,  högläsning; biblioteksbesök; retorik

Matematik: flera räknesätt i samma uttryck  (prioriteringsreglerna); 
cirkeldiagram, 7:ns tabell  

Engelska: Chapter 10 (Is it your bird?)

www.ovningsmastaren.se ( här hittar ni allt som står i elevernas ”Textbook”) 

SO: länderna tillsammans (FN)
 

Kristendom: Rut och Boas (Rut kap 3-4)

Trevlig helg!    Mvh Inga                                   1 Tim 2:1-2
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