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Skogen… 
blev nog veckans höjdpunkt. Tema-passet på 
tisdagen var nämligen ”Wild kids” tillsammans 
med David och Johannes. Eleverna kom tillbaka 
något svarta i ansiktet, men nöjda och glada. 

Denna vecka har jag berättat om planeten Mars. 
Intresset var stort bl.a. för att en resa till Mars 
planeras i framtiden.  Rymden är otroligt 
spännande!

Klassen har läst vidare tillsammans i ”Den 
magiska kappan”. Mystiken tätnar. Vem var 
egentligen direktör Ström? Och Elin som dog 
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Läsläxa 

i Munläs B. Återkommer med 
sidor!. 

Höstlov v.44 

Fritids är öppet som vanligt. 

Utvecklingssamtal 

Digitala utvecklingssamtal för 
åk 3 kommer att äga rum 
måndag 12 oktober och 

måndag 19 oktober.  

Se separat mail för 
tidsbokning! 

--

VECKOBREV
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när hon var bara 11 år gammal?

Alla i klassen har fått göra ett test i matte för att 
se om det är något moment som jag behöver gå 
igenom ytterligare en gång och vad varje enskild 
elev behöver träna mer på. Jag berömde klassen 
mycket efter testet. Alla gjorde sitt bästa och 
visade sina kompisar respekt genom att ge dem 
som behövde mer tid arbetsro. Superbra jobbat 
klassen!

Eftersom jag blev sjuk några dagar denna vecka 
så har klassen haft Gry och Felix som vikarie.

Trevlig helg!   Filippa 
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Fakta om Mars: 

Mars kallas också för 
den ”röda planeten ” 

eftersom det finns 
mycket järnoxid 

fördelat över ytan och i 
atmosfären. 

Mars är en mycket torr 
planet, men där finns 
solsystemets högsta 
berg Olympus Mons. 

Mars har två månar, 
Phobos och Deimos.
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Homework week 40 
Wednesday 

läxa v. 40, onsdag


Chapter  

1. Läs högt alla textbubblor på 
sidan 8 och 9 i Textbook 

2. Lär dig/repetera glosorna i rutan 
på sidan 9 (muntligt), du som vill 
ha utmaning, öva stava dessa 
ord


3. Repetera sången I am Tony, 
who are you? (sida 59)


4. Kunna säga och skriva: I live in 
Sweden. 

Alla ljudfiler finns på övningsmästaren.se

(What’s Up 3)



