
 

Hej! 
Efter novemberlovet börjar vi arbeta med vårt Nobelarbete. Elever ska under 
nästa vecka välja ett ämne och ställa 3 öppna frågor om vad de ska söka svar på 
(se mail). Ämne och frågor ska lämnas till mig senast fredag, nästa vecka. 
Vi är glada över att vi har datorer i skolan men tyvärr så händer det allt för 
många olyckor och datorer går sönder. Vi i skolan pratar om att man ska vara 
rädd om sin dator och vi är tacksamma om även ni gör det. Tack på förhand! 
 
Händer kommande vecka/ veckor: 
Tisdag 20/10 simning flickor klass 6B. Simlektionen börjar kl. 10.15. Samling på badet 20 min 
innan för dusch/ombyte! 
Tisdag 3/11 simning pojkar klass 6B. Simlektionen börjar kl. 10.15. Samling på badet 20 min 
innan för dusch/ombyte! 

 
Läxor, v 43: 
måndag: Idrott - kommer att vara inomhus 
tisdag: Sv - du ska träna på att läsa en text med bra flyt och betoning. När du känner dig  
            säker  ska du ska välja en text från tummen upp, Hemska dagar eller Warszawas  
            getto. Läs in texten på Vocarro och skicka till mig. 
            Ma - läxa, arbetsblad 3:4 och 3:5  
            OBS! Simning för flickor! 
onsdag: Idrott - inga idrottskläder 
             Höstvandring efter lunch och därefter kommer idrotten att vara på Heden.  
             Dagen slutar 14.15.  
             So - namngeografi på västra Europa (för de som valde att dela upp läxan) + begrepp  
             (sund, högplatå, torv, skogsklädd, transportmedel, obebodd, mejeriprodukter,  
             importera) + tabeller på sid 49 (vilka likheter/skillnader hittar du mellan länderna) 
torsdag: Engelska - se mail  
              No - Aktivitetsbok sid 30, uppgift 19, Hitta tyngdpunkten 
fredag:  Sv/So - Veckans nyhet - redovisas av Emma, Kristian, Akam 
              Ämnesval + frågor till Nobelarbete lämnas in  
           
 
Tack för trevlig vecka! 
Eva 
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Veckobrev, v.43  


