
Vasaskolan Åk 3

Ny vecka , nya 
möjligheter… 
Veckan startade med 10:ans tabell och att räkna och se 
sambandet mellan multiplikation och division.

Klassen har fått en Läsdagbok av Göteborgs kommun. I 
den ska man skriva om de skönlitterära böcker man har 
läst. En rolig bok att spara och titta efter vad man läste i 
åk 3 !

Vi har fortsatt med DLS-test, läsförståelse och 
rättstavning.

Uranus var sist ut bland planeterna och intresset bland 
eleverna var stort. Så småningom kommer vi att sätta 
ihop allt som barnen har skrivit om rymden till böcker!
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Läsläxa 

Läs i valfri bok.

Glöm inte att fylla i 
läsprotokollet.

Trevlig läsning!

Skrivläxa 

Skriv minst 5 meningar om 
vad du gör på din fritid, alltså 
vad du gör när du inte är 
skolan eller på fritids. Som 
överskrift skriver du ”Min 
fritid”. Rita och färglägg en 
bild som passar till det du har 
skrivit!

VECKOBREV 
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Hemlig kompis ville de flesta ha tillbaka så det har vi 
börjat med den här veckan också. Klassen fick ihop 8 
poäng när de gissade vem som var deras ”hemliga 
kompis” idag. Så bra jobbat!

Caroline (kurator) och Hans (idrottslärare på högstadiet) 
tog med sig killarna i klassen på torsdag-förmiddag och 
pratade vänskap och hur man löser bråk och konflikter. 
Fortsättning följer nästa vecka!

Johannes fortsatte denna vecka att spela ukulele med 
andra halvan av klassen. På fredagseftermiddagen blev 
det lektion om regnskogens djur.

Trevlig helg! 

Filippa
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Uranus 

 Uranus är en gasplanet 
utan fast yta. Den är den 
tredje största planeten i vårt 
solsystem. Uranus avstånd 
till solen är ca 3 miljarder 
kilometer. Planeten har den 
kallaste atmosfären . 
Temperaturen kan falla ned 
till - 224 grader. Uranus 
omges av ringar precis som 
Saturnus, men de är mycket 
svårare att få syn på. Det 
finns 27 månar som kretsar 
runt planeten såsom 
Miranda,  Ariel, Umbrien, 
Titania och Oberon. 


