Vi har vi pratat om hållbar utveckling. Vi kommer att vara med i en tävling om vilken skola
med grön flagg som kan göra mest för klimatet på två veckor. Istället för att Åsa skulle ha en
presentation om hållbar utveckling så fick 3 av oss ha den. Vi har kollat på sista avsnittet av
geografens testamente. Vi har pluggat lite inför de stora provet på seterra.

Vi har precis börjat med ett helt nytt tema som är teknik
Vi kommer att bygga massor med roliga saker och i stället för att ha skriftligt eller muntligt
prov kommer vi ha en varsin presentation om en uppfinnare i sverige. Vi kommer jobba med
hållfasthet och konstruktion.

I torsdag har vi läst 2 kapitel till av bakom masken och i fredags läste vi 2 kapitel till av
dunkel stjärnan
. kommer att ha en muntlig framställning om en faktatext. eleven får bestämma själv vad de
ska handla om de kan vara allt från fotboll till en person. Vi övar på att ha muntliga
presentationer att göra talkort och att prata inför folk.

På matten jobbar vi med multiplikation och division vi har jobbat med lektion 4,5,6. De var
olika åsikter om hur svårt de var men många tyckte de var lätt. När vi har gjort klart lektionen
får man rätta med facit själv. om man har gjort de får man göra extra utmaning. Om vi inte
hinner klart med lektionen får man läxa hem. Veckans lektioner har handlat om
uppställning,multiplikation,division.

Idag/fredag har röda gruppen haft glosor och i onsdags hade gröna gruppen de. O Vi har
kollat på de nya avsnittet av holly hobbie som handlade om att Holly och hennes kompis
rymde till Chicago. Röda gruppen har läst upp vi WHO AM I text två och två eller för hela
klassen. röda gruppen fick spela elevspel många valde halloween spelet.

Nästa vecka spex tema är halloween. inga masker. I måndags hade vi vandring vi hade
grupper med c.a 4 personer i varje grupp. varje grupp fick bestämma ett gruppnamn. Längs
vägen va de utmaningar en två i varje grupp hade en app där vi svarade på utmaningarna
grattis ’släpp min kebab till vinsten. De är väldigt viktigt att vi går ut på rast!många av oss
stannar inne på rasten därför har lärarna bestämt att om man stannar inne på rasten får man
mail hem. Vi kommer h titta på en film nästa fredag den heter drakhjärta. Gröna gruppen har
varit med i lilla aktuellt! I tisdags kom lilla aktuellt och filmade gröna gruppen

1. Vilken gubbe ser man aldrig på sommaren?
2. Vad är det som tillhör dig, men dina vänner använder det mer än du?
3. Vilken klocka visar inte tiden?
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