Info om veckorna 10 och 11 till elever och föräldrar/vårdnadshavare i år 5-6
Vilket härligt vinterväder vi har! Det har varit full fart ute på rasterna, många i klassen
har varit i pulkabacken och åkt. Alla är rödrosiga om kinderna när de kommer in och
våra torkskåp får arbeta flitigt.
Utvecklingssamtalen är i full gång och vi får delta med stolthet på era samtal. Samtalen fortsätter
under de två närmaste veckorna.
På tisdag är det teater för klasserna 3-6. Föreställningen heter ”Bananmannen”.
Nästa fredag är det inget språkval för er i år 6, istället kommer ni i år 5 att åka till S:t Ilian på ett
besök. En av oss kommer att följa med er. Vi träffas vid bussarna 8:00, om du kommer med buss
efter 8:00 så väntar vi på dig, men du som tar dig till skolan på annat sätt måste vara vid bussarna
senast 8:00!
Ni kommer att behöva fylla i papper hemma som handlar om språkval (år 5) samt skolval (år 6).
De som har varit i skolan idag har fått en utskrift med sig hem (ni som kommer nästa veka får en
med er då) samt att vi bifogar dem här i mailet. Viktigt att de fylls i och lämnas tillbaks till oss i
skolan.
I samhällskunskapen har vi denna vecka kollat av våra kunskaper om demokrati och diktatur
med ett Kahoot (ett digitalt frågesportprogram). Nästa vecka kommer vi att ha ett skriftligt prov
för att ytterligare visa vad vi har lärt oss. Nästa område i samhällskunskapen kommer att handla
om reklam.
I matten avslutar vi nu kapitlet som handlat om kombinatorik och sannolikhet. Kommande
vecka ska vi utveckla våra kunskaper om enheter samt tid och längd. Vi genomför även denna
vecka samt nästa UiM (tidigare hette det PRIM), ett matteprov i år 5. UiM står för ”Utvärdering i
matematik” och genomförs i årskurs 2, 5 och 8. Den fokuserar på elevernas grundläggande
kunskaper och tar sin utgångspunkt i kunskapskraven för lägsta godtagbara kunskaper/E-nivå i
årskurs 6. Om du vill läsa mer kan du göra det här: https://www.su.se/primgruppen/uimst%C3%A5r-f%C3%B6r-utv%C3%A4rdering-i-matematik-1.120599
I svenska har vi arbetat klart med vår berättande text ”Äventyrsresan” och ska nästa vecka
redovisa för varandra i mindre grupper samt få och ge varandra kamratbedömningar.
På bilden avslutar vi nu arbetet med foto och redigering för att arbeta vidare med ämnet inom
reklam.
Läsläxan till på tisdagar presenteras i Classroom: ”Läxrummet”. Då önskan har varit att fortsätta
med liknande upplägg som den senaste kommer vi att göra det de kommande veckorna.
Kolla gärna in våra bloggar: www.viimellanstadiet.se och http://lillkyrkabladet.se.
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