Margretelundsskolan

fredag 30 november 2018

VECKA 49
Klass 6B

Information

Vecka 49
Nu är vi klara med de muntliga
nationella proven.
V.49 Läxor/prov
Onsdag: ma-läxa nr 7 bråk, so- vad har
du lärt dig?
Torsdag och fredag: elevens val
eleverna går mellan kl 08:00-13:30
båda dagarna.

V.50 Läxor/prov
Måndag: David och Filip kommer.
Tisdag: Vi åker till Medeltidsmuseet,
medtag matsäck, vi träffas som vanligt
kl 8:00 i skolan. På kvällen Nobelfesten
med start kl 18:00-20:30
Torsdag: ma-läxa nr 8 procent.
Fredag: sv-läxa ”Ingen kommer tro en”

Övrig info
Den 11/12 åker vi till
Medeltidsmuseet och på kvällen är
det Nobelmiddag.

I matematik har vi arbetat
med att förenkla bråk och
skriva bråktal i blandad form. I
No: har vi startat upp med örat
och ljud. I So:n har vi avslutat
Medeltiden - hur folk levde i
Norden. Vi kommer att på
onsdag göra ett test för att se
vad man har lärt sig. Man får
självklart ta hem sina
anteckningar om man vill.
Många tyckte att det var skönt att få ett arbetsschema över veckan
för att veta vad man skulle hinna med. Jag fortsätter att göra ett
sådant inför varje vecka och delar ut till eleverna. Om man inte
hinner med sitt arbete får man ta hem och arbeta. Det är inte så att
man inte kommer hinna om man är fokuserad och arbetar på
lektionerna. Det är snarare så att jag får ge extra uppgifter i de olika
ämnena för att många redan är klara.
I går skickade jag hem mattetestet, vänligen skriv under och
returnera till mig senast måndag.
På måndag vecka 50 kommer två gamla elever David och Filip som
går i år 9 och praktiserar hos mig i en vecka. Idag tjuvstartade vi
med adventskalendern. Eleverna har skrivit om sina klasskamrater
varför de uppskattar varandra. När jag sammanställde allas tankar
om varandra blev jag så rörd. Så fina ord de säger om varandra. Be
att få läsa brevet när det är ert barn som blivit lottad att dra
adventskalender.
På nästa sida ser ni vad vi kommer att arbeta med nästa vecka.

Trevlig helg! Ulrika
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V.49 arbete
Matte: Fortsätter med kapitel 3 procent
Hemkunskap: Dokumentation och reflektion. Ta med iPad.
SO: Vad har du lärt dig om Medeltiden - hur folk levde i Norden. Test.
NO: Örat/ljud
Bild: Utgår pga elevens val.
Svenska: Utgår pga elevens val.
Slöjd: Textil: fleecevantar- dokumentation sker i Showbie
Idrott: Nytt rörelseområde: Rörelse till musik. Vi kommer också prata om hur man förebygger skador.
Övrigt: Elevensvaldagar torsdag och fredag.
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