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vecka 45

VECKOBREV
Läsläxa Munläs B
s.48.
Läs gärna i valfri bok också!

Skrivläxa
Familjer kan se olika ut.
Skriv minst fem meningar
och berätta om din familj.

I dessa valtider…

Vad heter de? Hur gamla
är de? Går de i skolan
eller arbetar? Vad brukar
ni göra tillsammans?

Intresset för det amerikanska valet har varit
stort bland eleverna. Så jag passade på att visa en
film om hur styret i Sverige fungerar med
regering, riksdag, kommuner och landsting.

Vad är det bästa med din
familj?

Denna vecka har klassen arbetat med DLS-test.
Det är test i svenska som ska göras av alla åk 3:or
över hela landet. Vi hann med ordförståelse och
att skriva meningar. Resten tar vi nästa vecka.
Veckans planet var Neptunus.
Veckans tema-pass var ”Skapande verkstad” med
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Inga.
Eleverna har fått träna på att skriva början på
egna talföljder och sedan lämna till en kompis
som fick fortsätta.
Halva klassen har fått spela ukulele med
Johannes. Resten får prova på nästa vecka!
Fakta om Neptunus:
Planeten Neptunus är
blå och blåsig. Det är
en gasplanet och den
yttersta planeten i
solsystemet. Den tyske
astronomen Johann
Gottfried Galle var den
förste att upptäcka
planeten år 1846.

Johannes har haft en egen lektion med klassen
om havsdjur.

Trevlig helg! Filippa

Temperaturen på
Neptunus ligger i
genomsnitt på - 220 °C.
Den enda rymdsond
som har passerat
Neptunus är Voyager 2.
Den passerade för bi
planeten år 1989.
Resan dit tog 12 år.
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COVID -19
På grund av den ökande smittspridningen så ber vi er att inte gå in i
skolans eller fritids lokaler för att lämna eller hämta era barn om
möjligt.
Ring personalen på 072 372 64 24 så hjälper vi er.
Detta gäller tills vi får nya direktiv.

MVH
Personalen på VR28
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