
 

Hej! 
Förra fredagen var det idrottsdag, Vasaloppet, och klassen sprang 91 varv dvs 227.5 km. De 
samlade in över 1000 kr till Dalitbarnen. Bra gjort, eller hur? 
Några få lära-känna-samtal återstår denna veckan. Välkomna till dessa! 
 
Händer kommande veckor: 
4/10 Prov i engelska  
10/10 Provräkning 1 - kap 1(se sammanfattning sid 35 i ma-bok) och kap 2 (se sammanfattning sid 65 i ma-
bok) 
15/10 Studiebesök - se Göteborgs hamn - mer information kommer 
 
Läxor: 
måndag: idrottskläder  
tisdag:  idrottskläder  
onsdag: Sv veckans ord: byxor taxi, dagsljus, olyckshändelse, lexikon, riksdag, mystiskt, tryggt,  

   tryckt, naturligt, omtyckt, praktiskt 
               Din berättelse ska vara renskriven på datorn (rubrik stå 14 och text stå 12) 
torsdag: Ma - arbetsblad + anteckningar i ditt läx-häfte + tabeller 
fredag: Prov i engelska - läs på glosor du haft under v 35/36, 37, 38 och grammatik, se Focusrutor i Textbook 
sid 11 och15. Du kommer också få skriva ett brev till mig där du berättar om dig, beskriver var du bor och vad 
du har för intressen. 
 
Trevlig helg! Eva  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