Årskurs 7 Gottsundaskolan

et börjar bli dags att avrunda läsåret 2014/2015. Det har varit ett lärorikt och utvecklande
år. Mycket har gåtts igenom i de olika ämnena: antika gudar, procent, populärmusikens
historia, tillverkning av hemgjorda vågar, hållbar utveckling, demokrati, litteraturcirklar, lag
och rätt, längd och tid, science fiction och fantasy, med mera. Säkert har många elever känt
att tempot höjts en aning sedan årskurs 6. Förhoppningsvis känner eleverna samtidigt att det
finns en mening med det de lär sig, och att det finns ett syfte med de kunskaper de tillägnar
sig.
Men nu närmar sig alltså slutet för den här gången. De sista dagarna på skolåret följer inte
alltid det normala mönstret, och så är det även i år. Här finns några aktiviteter som ligger
utanför det normala schemat:

 Torsdag 4 juni, förmiddag: lektioner som vanligt,
förutom att fyra elever från varje klass deltar i
den årliga tårttävlingen.
 Torsdag 4 juni: den traditionella fotbollsmatchen mellan
skolans lärare och niorna. De guldvinnande
niorna… Huga! Matchen börjar 13.00 och
eleverna slutar efteråt, så det blir inga lektioner
på eftermiddagen.
 Fredag den 5:e juni: årskurs 7 på Gottsundaskolan åker på
studiebesök till det tekniska muséet Tom Tits i
Södertälje. Samlingen äger rum vid klockstapeln utanför
kyrkan 8.15. Bussen rullar iväg 8.30 och vi beräknar att
vara tillbaka i Gottsunda igen 15.30. Ta med matsäck!
 Måndag den 8:e juni: städdag, med andra aktiviteter
inlagda. Eleverna börjar 9.00. På grund av att niorna
har sin avslutningslunch i matsalen så kommer vi att äta
i klassrummet. Dagen slutar 11.30.
 Tisdag den 9:e juni: hela enheten går till Lyssnaängen
för avkoppling, gemenskap och diverse idrottsliga
aktiviteter. Samling utanför skolans entré 8.45 för
gemensam avgång. Dagen slutar runt 13.30. Skolan
ordnar lunch.
Onsdag den 10:e juni: skolavslutning! Samling 9.20 i klassrummen.
Avslutning i kyrkan 9.30. Återsamling i klassrummen efteråt.

