
5th grade       week 47    2017            autumn  

 

 

Høyfrekvente ord engelsk: on (på), one (en), or (eller), our (vår), out 

(ut/ute) 

Diktat engelsk: I play piano on Mondays. I have got two ears, but only one mouth. 

Do you like oranges or bananas best? Our cat is orange and brown. Come out and 

play! 

 

Norsk - Ukas ord og diktatsetninger: opp, at, så, nye, ta 

Det er viktig å ta opp nye problemer og snakke om dem. Så finner vi en løsning slik 
at vi fortsatt kan være venner. 
 

MONDAY  TUESDAY  WEDNESDAY THURSDAY  FRIDAY  

08.15-13.35 
Norsk/KRLE 
Matematikk 

Samfunn 
Norsk 

08.15-13.35 
Norsk 
Matte 

Engelsk 
Gym 

08.15-13.55 
Matte 
KRLE 
Norsk 

Naturfag 

08.15-13.35 
Naturfag 

Samfunnsfag 
KH 
KH 

08.15-13.35 
Engelsk 

Samfunnsfag 
Norsk 
Musikk 

Lekser 
Mandag 
Norsk: 
Nærles teksten om 
«Den pysete valpen» 
s. 56-57 i Lesebok 5. 
Gjør oppgave 1-5 i 
heftet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag  
Norsk: 
Nærles teksten om 
«Den pysete valpen» en 
gang til, s. 56-57 i 
Lesebok 5. Gjør 
oppgave 6 og 7 i heftet. 
 
Engelsk: 
Skriv de høyfrekvente 
ordene 2X på norsk og 
engelsk + les og oversett 
på ditt nivå. 
Step 1: tbp 60 
Step 2: tbp 64-65 
Step 3: tpb 66-67 

 

Onsdag 
Engelsk: 
Skriv 5 gloser fra din 
tekst i textbook på 
norsk og engelsk, og les 
og oversett på ditt nivå 
Step 1: tbp 60 
Step 2: tbp 64-64 
Step 3: tbp 66-67 
 
Naturfag: 
Les s. 80 og forklar 
ordet lungeblære. Skriv i 
arbeidsboka di. 
 
 
 

Torsdag 
Norsk: 
Skriv ferdig den 
skjønnlitterære teksten 
fra forfatterskolen. 
Arbeid grundig og bruk 
kladden og 
vurderingsskjemaet i 
arbeidet. 
 
Engelsk: 
Skriv diktaten på norsk 
og engelsk, og les og 
oversett på ditt nivå 
Step 1: tbp 60 
Step 2: tbp 64-65 
Step 3: tbp 66-67 
 
Samfunnsfag: 
Les s. 46 i Midgard. Velg 
oppgave 3 eller 4 på s. 
52. 
 

Ukelekse: 
Matte: Gjør ukeleksa du har fått på mattemestern innen torsdag.  
Norsk: Øve på ukas ord og diktatsetninger. Diktat på onsdag.  

Respektmål: Jeg har god 

arbeidsro og samarbeider godt 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mål/Tema i de ulike fagene: 
Norsk: Skjønnlitteratur, lese det, snakke om det og skrive det. 
Engelsk:. I can read and talk about hobbies and interests. 
Matte: Jeg kan regne med hundredeler 
Samfunn: Jeg kan forklare hva som menes med agora (Hellas i antikken). 
Naturfag: Jeg kan forklare ordene oksygen, karbondioksid og lungeblære. 
Musikk: Jeg kan navnet på musikkinstrumenter som brukes i julesanger 
KRLE: Jeg kan vise på et verdenskart hvor kristendommen er mest utbredt. 
Kunst og Håndverk: Juleaktivitet. 
Kroppsøving: «Innesesong». Husk gymtøy og gymsko til innebruk. Gym på 
«sokkelesten» er ikke tillatt. 

Viktig informasjon 
 
Bente er sykemeldt i 14 dager. Det blir en vikar, Heidi Byberg, som er med klassen i 
denne perioden, bortsett fra to dager.  
Engelsklærer fram til jul er Peri. 
 
Husk å svar på foreldreundersøkelsen! 
 

 
 
 

Vennlig hilsen Bente, Heidi, Tone Karin, Karen, Ribekka, Mariell, Tone Regine og Alf 
Petter 

Bente: bente.nistad.westermoen@sandnes.kommune.no 
Ribekka: ribekka.byberg.stensheim@sandnes.kommune.no 
Alf Petter: Alf.Petter.Tanche-Larsen@sandnes.kommune.no 

Tone Regine: tone.regine.loland@sandnes.kommune.no 
 

www.minskole.no/malmheim 
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