
Läxor: 

Glosor till 18/3: Glosor 

Läsa veckobrevet. 

Veckans planering klar. 

 

 

 

 

Veckobrev vecka 10 
 

Planera in att lyssna på radio P4 22/3 klockan 10.03 – 11.00 då 
5A tävlar mot Grossbolsskolans 5A. 
 
Svenska: Berättande texter är nu ett avslutat kapitel, vi har 
pratat om texter och hur man kan tolka vad som står på olika 
sätt. Vi har också pratat om böckerna som vi läst under 
sportlovet. Nu går vi raskt vidare till faktatexter. Lexplore är en 
lässtund som kommer finnas med på schemat i två veckor till. 
 
Engelska: Arbetet med Tummen upp är nu avslutat och vi går vidare till andra uppgifter, några elever 
har enstaka sidor kvar och får tid att slutföra under IUP-tiden nästa vecka. Projektet kring 
skrivuppgiften ”This is me” som vi kopplar ihop med det vi gjort i svenskan och bilden är även det 
avslutat och i stort sett samtliga elever har lämnat in och redovisat den muntligt både för en/ett par 
klasskompisar och för mig. De sista eleverna får chansen under nästa veckas lektioner. Nästa vecka 
börjar vi jobba lite på Gleerups för att få lite variation på arbetsuppgifterna. Planeringen där heter 
“Engelska åk 5 VT 2022”. Läxan delades ut till de flesta (kan ha missat några som var snabba iväg från 
elevens val) idag fredag och den förhörs nästa fredag 18/3. 
Länk till glosträning: https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-18-3.10884060.html 

Matte:  Då var provveckan över och de allra flesta har fått 4 lektioner till att göra sitt bästa på provet. 
Nästa vecka kommer vi arbeta hårt med Algoritmer (uppställningar) Vi kommer också att arbeta med 
supertränaren som blandar uppgifter från alla olika matteområden.  
 
Biologi: Den här veckan har vi jobbat vidare med planeringen för v.10. Vi började med avsnittet om 
skelettet och musklerna den här veckan. Nästa vecka kommer vi att ha kunskapskollen och fortsätta 
med skelettet och musklerna. 
  
Teknik: Den här veckan har vi gjort klart texten om sedlar i Sverige och limmat in den i vår bok om 
papper. Klasserna har hunnit lite olika långt, någon klass hann även att börja testa vad papper består 
av. Nästa vecka kommer vi att avsluta den undersökningen i alla klasser.  
 
So: Nu har vi läst om alla regenter på Stormaktstiden. Planeringen ligger på Gleerups. Den 
pedagogiska planeringen ligger under skolämnen – Historia, där finns också vad din PowerPoint ska 
innehålla. 
 
 
Vecka: 11      
Vikarie för Nina må-on är Anders                   
måndag: Kunskapskoll ”Vår kropp, huden och känsel”, slöjd alla klasser, Idrott 5A (påminn gärna om 

ombyte), Hälsoutbildning 5B, Läxhjälp 14.30 – 15.30 

tisdag: Hälsoutbildning 5A 

onsdag: idrott alla (Påminn gärna om ombyte) Hälsoutbildning 5C 

torsdag: idrott för 5B och 5C (Påminn gärna om ombyte)  

fredag:  Elevens val alla. 

 

Påminnelser:  

Tvätta händerna!  

Nys i armvecket 

Stanna hemma vid förkylningssymptom. 

Anmäl frånvaro på 054- 540 30 00 

Kläder efter väder – vi är ute alla raster.  

 

https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-18-3.10884060.html
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-18-3.10884060.html


 

Kommande:  

 

• 4/4, 4/5 5A Hälsoutbildning med Kurator och skolsköterska 

• 5/4, 3/5 5B Hälsoutbildning med Kurator och skolsköterska 

• 8/4, 2/5 5C Hälsoutbildning med Kurator och skolsköterska                    SPEXVECKA 11:    

 

 

         

 

 

 

                                                                                Trevlig helg! 

                                                                                    önskar  

Nina, Emma, Emanuel,  

Mia och Maria 

 

 

Detta är arbete som skulle ha blivit klart under vecka 10:  

Klara Svenskan (gul) s.32-41 ska vara klart.  

Klara Svenskan (lila)  Till och med sid 87 Hela kapitlet klart.  

lexplore Läst högt 15 min per dag 

Bild Några fler har hunnit marmorera papper –men 
det tar tid innan alla har fått göra sina papper. 

Matte Alla ska ha gjort sitt bästa på matteprovet. De 
som varit borta, sjuka gör det när de kommer 
tillbaka. 

Teknik Avslutat texten om svenska sedlar och limmat 

in den i boken tillsammans med bilder. 

Biologi Kroppen planeringen för v.10 på Gleerups, 
skelettet och muskler. 

Engelska ”tummen upp” Hela boken. (Hörövn. Är ok att ha kvar) 

Deckaren Bokomslag klart 

So 8 lektioner historia. 

 

 

Laget som representerar 5A i Vi i femman 22/4  

Saga och Vilhelm 

Reserver Leo och Meja 

Veckans GOTD: 
Turingmaskinen 

 Ledtråd nästa vecka: På 
barnens sida sedan 1907 

 


