
Vasaskolan 1/3 2019

Hej! 

!🏃!🏃 

En sån härlig start på månaden 
mars vi har haft! 

Vasaloppet i Johannebergsparken var en 
succé! Solen sken och eleverna sprang hela 
1104varv! 

Grillad korv och blåbärssoppan smakade gott 
(några korvar var brända, sånt som kan hända 

🌭 )!

Vårt dagliga skolarbetet fortsätter med mycket 
övning på lektionerna: räkna, resonera, skriva, 
läsa, titta på film (senast om bronsåldern), dra 
slutsatser; öva att stå och tala inför gruppen osv.
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LÄXOR V 10 
Matematik (onsdag) 

läxa nr 13 och 16 

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

ENGLISH (Thursday) 

Ch. 20 läsa s. 46 

ord i rutan s. 47 
(muntligt) 

Stava: a pencil, a 
rubber, a desk, a door, 
a sheet of paper, a 
whiteboard, a window, 
a chair 

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

VECKANS ORD 
(diktamen på fredag): 
börja, drömmar, finns, 
känns, spännande, läskig, 
modernt, antikaffär

VECKOBREV 
 V 10 



Vasaskolan 1/3 2019

När jag har rättat elevernas skriftliga prov så skickas de hem i läxmappen så att 
ni, vårdnadshavare, får möjligheter att se hur det går för era barn. I klassen har 
vi alltid en extra genomgång av alla skriftliga prov. Det jag märker när vi övar i 
klassen är att det finns fortfarande stort behov av att repetera 
multiplikationstabellerna, de sitter inte som rinnande vatten. Så repetera, 
repetera, repetera (Repetitia mater studiorum est!)… Och att fortsätta läsa 
skönlitteratur kan vara både till nöje och nytta!..

Planeringen för v 10 hittar ni i slutet av brevet.

Jag önskar er alla en trevlig helg!                             Mvh Inga

Ps 92:13

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

Planering v 10 

Svenska: läsförståelse; ordförståelse; stavning (veckans ord och 
textskrivning); Den magiska kappan av Katarina Genar; loggboken 

Matematik: subtraktion och addition med hjälp av en uppställning med 
flera nollor; bråktal; problemlösningar; klockan; repetition inför NP 

English: Chapter 20 (Welcome back to school!)

SO: bronsåldern (läsa, se på film, diskutera, kunna begrepp, skriva 
faktatext) - vi fortsätter med temat

Bild: tryck (v 9-10), del av projektarbetet (se kristendom) 

Kristendom:  (v 9-10) Johannes 15 (läsa, skriva, illustrera) - projektarbete

HKK: se planeringen (veckobrev nr 9) 
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