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fredag 23 november 2018

VECKA 48
Klass 6B

Information

Vecka 48
V.48 Läxor/prov
Måndag: idrottsläxa, skriftligt förhör,
idrottsskador. Träslöjd: ta med kottar till
insektshotellet.
Tisdag: Julklappen ska lämnas in.
Torsdag: Sv-grammatikprov med
Annelie. Muntligt nationellt prov i
engelska med Mia.
Fredag: Julläxan Ann-Kristin, sista
dagen att lämna in Nobelinbjudan.

V.49 Läxor/prov
Onsdag: ma-läxa nr 7 bråk
Torsdag och fredag: elevens val

Övrig info
Måndag vecka 45 skolvalet börjar. http://
www.osteraker.se/forskolaskola/
grundskola/
skolval2019.4.4aa82e70150db5a22e91d78.ht
ml

I veckan har vi nu gjort klart de
muntliga nationella proven i
matematik.
Eleverna har fått arbetat efter
ett arbetsschema i so, no, ma
och svenska. De har arbetat med
dikter och berättelser. Vi var i
simhallen i onsdags och de är så
duktiga att simma. Många
simmade över 500 m.
Mattetestet hade vi i torsdags
och så fort de är rättade får ni hem
dem för påskrift. I torsdags var Åkersbergas brandförsvar här. Först
fick vi en timmes viktig information i klassrummet, därefter fick vi
gå ut och vara på tre olika stationer. Läs vad era barn skrev i
skoldagboken (skoldagboken ska åter på måndag). Det var så
uppskattat att de kom till oss, vilket arbete de gör!
Det är många elever som säger att de vill hjälpa till att sälja
armband. Jag har sagt att man måste prata hemma om det fungerar.
Följande datum: 7/12 Berganatta, 8/12 Äldreboende 15-16/12
Åkersberga växthusförsäljning.

v.48 muntliga NP i engelska
Den 11/12 åker vi till Medeltidsmuseet och
på kvällen är det Nobelmiddag.

Nästa veckas arbete ser ut enligt följande:
MA: bråk, procent och proportionalitet SV: dikter, läsförståelse,
grammatikprov HKK: grädda pepparkakshusdelarna ENG: Np
muntliga SO: Medeltiden: lag och ordning, stångsamhället NO:
uppstart örat-ljud BILD: landskapsmålning SLÖJD: textil: korsstygn
Trä: Ta med kottar till insekthotellet IDROTT: Kondition/puls/
läxförhör TEKNIK: Fusionsteknik
På torsdag får vi besök från Lärarhögskolan som ska vara med på en
lektion som Emelie håller i.
Trevlig helg! Ulrika
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