Info om veckorna 48 och 49 till elever och föräldrar/vårdnadshavare i år 5-6
Nu avslutar vi snart vårt läsprojekt med ”Kompisboken”, läxan till nästa vecka är
det sista kapitlet. Jag (Sara) har i era böcker sett en utveckling i många av målen
som finns i ämnet svenska. Bland annat i att skriva fullständiga meningar, då när ni
skriver in frågan i svaret. En del av frågorna har handlat om sådant som du har
kunnat läsa direkt i texten, andra frågor har handlat om att du måste använda din
förmåga att dra slutsatser, att analysera och tolka för att få fram ditt svar. Jag tycker
att ni alla har klarat av läsprojektet på ett utmärkt sätt, tack för era insatser.
Ny läxa för veckorna 49-50: läs hemma vid minst 3 tillfällen i veckan och skriv
sedan en recension om din bok. Om du inte har någon bok kan/måste du låna en i
biblioteket på skolan. Recensionen skriver du i din läxbok eller mailar till Sara. Det
som ska finnas med är:







Bokens titel samt författare
Beskriv vad det är för genre
Vad tycker du om boken? Motivera ditt svar!
Återberätta vad texten du läst handlar om
Berätta om minst en person som finns med, gör en personbeskrivning
Vad tror du kommer att hända framöver när du läser vidare?

Dessa punkter finns även i din läxbok! Recensionen ska vara med till skolan på
tisdagen vecka 51. Recensionen publicerar vi sedan på bloggen.
Hem- och konsumentkunskapen (Hkk) för år 6 går mot sitt slut och ni har
genomfört både praktiskt och teoretiskt prov denna vecka. Bra jobbat!
Framöver på den lektionen då år 6 haft Hkk och år 5 haft engelska kommer Anne
fortsätta ha engelska och Sara kommer att arbeta med samhällskunskap (vi kommer
då att börja arbeta med reklam). Då det är ett långt lektionspass (90 minuter)
kommer vi att arbeta parallellt vilket gör att du kommer att ha engelska halva tiden
samt samhällskunskap den andra tiden.
Ni vuxna missar väl inte allt vi skriver när vi arbetar med vårt tidningstema? Vi har
bland annat lärt oss att skriva artiklar, notiser, insändare, intervjuer och idolporträtt.
Nu har vi även publicerat journalistporträtt på vår blogg. Klicka i menyn på
”Journalistporträtt” så får du läsa lite mer om oss! http://lillkyrkabladet.se.
Tisdagen den 5 december är vi bjudna till kyrkan samt församlingsgården på
adventsfirande.
Kolla gärna in våra bloggar: www.viimellanstadiet.se och http://lillkyrkabladet.se.

Vecka 48:

Vecka 49:

Onsdag: idrott + läxa: Kompisboken

Onsdag: idrott + läxa: läsläxa

Torsdag: idrott + ev. läxa engelska

Torsdag: idrott + ev. läxa engelska

+ bibliotek
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