
                                          Fjärilarnas veckoblad v 34
Hej alla elever och vårdnadshavare

Första veckan avklarad och alla har kommit in i rullorna igen. Nu är vi ju enbart 5-6:an, 
för fyrorna har blivit en klass med de nya treorna. Åsa kommer fortfarande att ha klassen 
i engelska och SO. Katarina har eleverna i idrott och jag Ann-Louise får äran att klassen i
resten av ämnena, musik, bild, matte, svenska, NO och hemkunskap. 
I veckan kommer vi att starta med veckans ord, där barnen kommer att få en vecka på sig 
(från tisdag-tisdag) att läsa på. De har en speciell veckans ord bok.
På onsdag v 35 kommer de även att ha ett förhör ang det vi gått igenom i NO:n, svenska 
skogar, djur och växter. Vad de ska kunna kommer vi att gå igenom onsd v 34. Genom 
detta förhör kommer ett omdöme att ges, som träning inför betygen, som ska sättas 
frampå. Bra träning även för femmorna. 
Titta gärna över era barns kläder här på skolan. De behöver extrakläder, stövlar, 
regnkläder och diverse småplagg.
Måndag: Vi började veckan med våra bänkböcker och tyst läsning. Därefter dagens 
väder, årstid, temperatur och klockslag. Det sistnämnda både på svenska och engelska. 
Både på svenska och engelska. Vi jobbade med en instruerande text på svenskan där 
eleverna skulle utföra en uppgift och sedan redovisa svaret i en tabell och stapeldiagram. 
Både skriftligt och muntligt. På matten repeterar vi fjolårets matte. 
Vi läser SVJ (Stora vänliga jätten) av Roald Dahl, som högläsningsbok. Spännande!
Tisdag: På svenskan tränade vi på veckans ord, som klassen har till läxa till tisdag 30/8. 
De har fått en skrivbok där de kan träna på orden, vilken ska med tillbaka vid 
redovisningen.
På matten tränade vi i häften med att repetera siffror och tal, algoritmer och geometri.
Femmorna åkte med Angelika till biblioteket och lånade böcker till alla i klassen. 
Sexorna kokade saft, bakade tekakor och muffins till skördefesten.
Onsdag: På svenskan tränade vi på ordklasserna genom att läsa en text där vi plockade ut
så många av ordklasserna som möjligt. På idrotten var det teori inomhus och vi övade bl 
a på orienteringskartor. Sista passet för dagen var NO och vi gick igenom vilka bitar av 
häftet ”Ut i skogen” eleverna ska fokusera på inför läxförhöret nästa onsdag. Därefter 
gjorde vi experiment med glasburk, kaffefilter, vatten och några frön. Resultatet ska bli 
att fröna gror i filtret och förhoppningsvis kan bli en planta. Vi får se om ngr dagar.
Torsdag: Engelska och SO. Efter lunchen Åkte vi till Bäckefors och sprang skoljoggen. 
Några sprang långa rundan och andra promenerade. 
Fredag: På slöjden gjorde vi "nålböcker". Därefter var det dags för matte där vi fortsatte 
med våra repetionsblad. I bilden konstruerade vi former med cement i blad. Dessa ska 
säljas på skördefesten. Sista lektionen var NO och vi gick igenom vad vi ska kunna till 
förhöret på onsdag om vår svenska skog. Tittade på en film om Brasiliens natur och 
djurliv. Elsa har fyllt år under sommaren och fick önska sig en lek i gympasalen.

Trevlig Helg!



Vecka 35 Vecka 36 Vecka 37

Måndag 29/8
Tisdag 30/8 Hemk. 5:an
Bakar och kokar saft t 
skördefesten.
Onsdag 31/8 Idrott
Torsdag 1/9 Friluftsdag m 
övernattning (frivilligt).
Fredag 2/9 Slöjd

                

Måndag 5/9
Tisdag 6/9 Hemk 6:an
Onsdag 7/9 Idrott
Torsdag 8/9 Skördefest kl 17-
19
Fredag 9/9 Slöjd

Måndag 12/9 
Skolfotografering.
Tisdag 13/9 Friluftsdag, 
Bergslätt
Onsdag 14/9 Idrott, 
Föräldramöte 18.00-
Torsdag 15/9
Fredag 16/9 Slöjd


