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Hej! 
Hoppas ni har ett skönt höstlov!

Jag börjar få ordning på min röst (den 
mikroorganismen som har letat upp mig den här 
gången har visat sig vara envis!), så jag planerar 
stå framför klassen på måndag. 

På onsdagen innan lovet uppmärksammades 
FN-dagen på skolan. Det är roligt att höra från 
kollegor att treans elever hade ett lyckat 
föredrag om Förenta Nationerna för hela 
lågstadiet. Bra jobbat! I samband med denna dag 
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LÄXOR  v 45 

MATEMATIK (onsdag) 

se läxhäftet (nr 21) 

ENGLISH (Thursday) 

ORD OCH UTTRYCK 
MUNTLIGT: s 26-27  i 
Textbook (rutan + bubblor + 
sporterna på s 27) 

STAVA:  badminton, tennis, 
football, volleyball, basketball, 
table tennis

SVENSKA (fredag) 

Veckans ord: kapitel, 
register, rubrik, titel, 
rygg, pärm, författare, 
illustratör, recension, 
recensent  

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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fick eleverna veta om Dalit-barnen som är Vasaskolans fadderbarn i Indien. 

Nu har vi även nya faddergrupper i vårt hus.

Lite om läxor:  

läsläxa: det är viktigt att läsa högt för en vuxen (ca 15 min); vi fortsätter att öva 
på läsflyt, dvs att läsa högt en text med lämplig takt, korrekt avkodning, inlevelse 
och förståelse;

veckans ord: nu på måndag skickas de gula häften hem för underskrift (så ser ni 
hur det har gått med rättstavningen); häftet medtas till skolan på fredag;

matematik: räkneuppgifter + öva tabeller (se den gula rutan på stencilen!). Jag 
kommer under kommande veckor att klistra in i läxhäftet de prov vi gör i 
klassen så att eleverna och även målsman har möjligheten att se hur det går med 
inlärningen av tabeller;

engelska: i det rosa häftet kan man se hur det går med ”veckans ord” i ämnet om 
man tittar i skrivhäftets bakre del

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

Planering v 45: 

SVENSKA: berättande text, ordförståelse, alfabetisk ordning (att hitta ord i 
lexikon)

MATEMATIK: flera räknesätt i samma uttryck  (prioriteringsreglerna) + öva 
på multiplikationstabellerna (1-8) 

ENGELSKA: Chapter 11 (A perfect day for sports)

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

TEKNIK/NO: balans, jämvikt, tyngdpunkt 

KRISTENDOM: Hanna (Första Samuelsboken, kap 1)

BILD/SO: Gustav Adolf

Trevlig allhelgonahelg!    Mvh Inga                          PS 104:24   
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