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Hej Isbjörnar!
Hoppas ni alla mår bra! Som ni kanske vet så är alla arrangemang i skolan nu inställda inför jul.
Julfester, adventssamlingen i kyrkan, dans kring granen osv. Klasserna kommer att se Lucia utomhus
på nedre gården fredagen den 12 december, men inga föräldrar kan tyvärr komma på något alls i
skolan, vilket är lite sorgligt men så är det ju nu i dessa tider.
Vi har sagt i klassen att alla får gärna ta med sig något julpynt på måndag och göra stämningsfint
tillsammans i klassrummet. Jag har satt upp fyra adventsstjärnor i fönstren, men det står alla fritt att
ta med vad man vill och göra lite extra julmysigt.
Vecka 50 på onsdag är det matteprov kap 3 har Cecilia informerat oss om. s 118-177.
På torsdag är det historiaprov. På schoolsoft skrev Andreas vad det skall innehålla vilket var följande:
Hejsan!
Allt som kommer till provet i historia finns samlat på Google Classroom. Eleverna kan
själva logga in med sin skolemailadress och läsa på presentationen och anteckningar och
svara på instuderingsfrågorna.
Som en back up bifogar jag allt som finns på Classroom också här i en sammanfogad
pdf.
Det som ska kunnas:
- Presentation Europa på 1500-talet (länkar och filmer är extra)
- Dokument: Upptäcktsfärder och stormakter
- Dokument: Aztek och inkariket
- Instuderingsfrågor (så att eleven kan testa sig själv)
Extra för den som vill repetera eller plugga extra:
- Textboken s. 38-51, 54-55 och 64-71.
- Arbetsboken s. 14-17.
- Länkar till texter och filmer som finns i presentationen Europa på 1500-talet.
Under sista lektionen inför provet kommer vi repetera och jobba med
instuderingsfrågorna.
Fråga om något är oklart och lycka till med pluggandet!

SVENSKA - Diktamen till onsdag:
Jag hoppas att jag vinner!
Kommer din mormor och morfar på julafton?
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Skall vi hoppa över hindret?
Jag har ingen energi.
Det är dumt att glömma idrottskläderna.
En viktig punkt i protokollet.
Hur fungerar det att åka taxi?
Det kan vara jobbigt för ungdomar att växa upp.

ENGELSKA - glosorna till torsdag (från eng till sve) förutom texten är:
Föreställning - show
Fortsätter - Goes on
ansikte - face
Europa - Europe
Flyttade - Moved
Sjuk - Ill
Olycklig - Unhappy
Biljetter - Tickets
Jag är ledsen - I´m sorry / I am sorry
Försenad - Late

Ha en fin första adventshelg allihop!
Med vänlig hälsning, Ulrika

