
 
Hej! 
Veckorna rusar iväg och det är åter dags för nytt veckobrev! 

Händer kommande vecka/veckor 
5/4 So - prov  
8/4 Np i engelska (läsförståelse och hörförståelse) - provet startar 8.00 och elever slutar 
efter lunch ca 11.30 - Elever får gärna ta med sig något litet att äta för att få lite energi 
under passen (ej något med nötter, ej läsk och det ska vara ”prasselfritt”)  
10/4 Np i engelska (skrivuppgift) - provet startar 8.00 och pågår till ca kl 9.00, dagen  
fortsätter enligt schema  
Hälsosamtal pågår i åk 6  
20/5 -21/5 Prao för åk 6 - dags att planera/hitta praoplatsen för dessa dagar  
Utv samtal startar 4/4 för åk 6 B -  8.30 Emanuel, 9.00 Matias, 9.45 Isabella, 10.15  
Eliah, 12.10 Natanael och 12.40 Edith 
 
Läxor till v.14 
måndag: idrottskläder  
     Information om eng np delas ut  
tisdag:  idrottskläder  
    Eng - läs texten Best friends sid 76 i Textbook - skriv 5 frågor och svar till texten  
onsdag: Sv - förklara följande begrepp: substantiv, singular/plural - obestämd form, bestämd  
     form, abstrakta substantiv, konkreta substantiv, genitiv och egennamn - se Språklära 
sid  
    4, 32 och 40 
    språkläxa (språkval engelska har sin eng - läxa till denna dag)  
    Hk, 6 B  
torsdag: ma- läxa, uppgift 154 - 164 (kap 10)  
              Hk, 6 A  
fredag: So - prov, Europa (läs på arbetsblad, länder, huvudstäder, floder, hav, berg och flaggor 
-träna på Seterra)  
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Veckobrev v.14 
Vasaskolan - Verkligt - Växande



Trevlig helg! 
Pia, Elias, Armin och Eva 
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