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Hej! 
Snipp-snapp-snut då var barnboksveckan 
slut!..

Vi har hört om Astrid Lindgrens liv, pratat 
om hennes böcker, sjungit sånger, illustrerat 
och skrivit berättelser i faddergrupper, läst, 
tillverkat bokmärken, klätt ut oss till olika 
bokfigurer… och däremellan räknat och lärt 
oss nya ord på engelska. 

Nu kommer en vanlig skolvecka med vanliga 
läxor. Observera att det är ingen läsläxa, men 
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LÄXOR  v 47 

MATEMATIK 
(onsdag) 

läxa nr 24; 8:ns tabell 

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

ENGLISH (Thursday) 

ORD OCH UTTRYCK 
MUNTLIGT: s 30-31 i 
Textbook (rutan + bubblor + 
djur på s 31) 

STAVA: in the tree, under the 
tree, on the sand, in the water

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

SVENSKA ( fredag) 

Alfabetet - kunna 
utantill 

Veckans ord: 

slätt, horisont, riddare, 
stadsmur, formation, 
uppdrag, mynning

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

Västtrafiks kort på 
onsdag!
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alfabetet ska ”sitta” klockrent. Så och 8:ns tabell.

På onsdag, 21 november ska vi till Guldhedens bibliotek (vi går prick 8!). 
Det är dags att få årets bok (alla 3:or tilldelas en skönlitterär bok varje år). 
Den boken ska vi sedan läsa gemensamt, ibland i skolan, ibland hemma. Jag 
håller titeln hemlig. En liten överraskning ska det vara.

Vi kommer att åka spårvagn till biblioteket, så Västtrafiks kortet medtas 
denna dag.

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

Elevernas tankar om barnboksveckan: 

Vi har jobbat i faddergrupper. 

Det var roligt att illustrera.

Det roligaste var i F-klassen när vi gjorde trolldegsfigurer.  Det var praktiskt med 
bokmärken också.

Vi har sjungit mycket!

Veckan var superkul för att alla läste! 

Vi fick läsa mycket, det var bra.

Det är inte ofta man har maskerad, sockerdricka och läsdag på en gång!

Vi hade jätteroligt! 
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Planering v 47: 

SVENSKA: alfabetisk ordning, lästräning+läsförståelse; rättstavning

MATEMATIK: multiplikation (9:ns tabell) 

ENGELSKA: Chapter 13 (Can you see the monkey?)

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

KRISTENDOM:   Israel ber om en kung. Saul (Första Samuelsboken, kap 8; 9-10)

BILD: bildmapp 

Trevlig helg!    Mvh Inga                                       PS 17:8          

PS Så bra eleverna i trean sköter sina uppdrag under rasterna! Man 
blir så stolt över dem! DS
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