
  

Ukeplan for 5. trinn, uke 8-9 
Månedens sosiale mål: 

 Jeg skal være ærlig og snakke sant. 

Ukas læringsmål: 

 Matematikk: Jeg kan gjøre om mellom måleenhetene mm, cm, dm og m. Jeg kan finne omkrets og areal av firkanter og trekanter. 

 Norsk: Jeg kan lage en presentasjon om meg selv og mine roller.  

 Engelsk: I can write a diary in google chrome about one of my days this week.  

Ukas melding hjem:  
 

 HUSK svømmetøy, håndkle og såpe til svømming på torsdager. 
 Husk leksehjelp mandag og onsdag, leksehjelpen er på 5C sitt klasserom.  
 Vi kommer fremover til å prøve oss med to ukers planer, vi vil derfor også bare ha ukestest annen hver uke. Før hver ukestest vil 

elevene få hjem en lekse som er nokså lik ukestesten.   
 Velkommen tilbake fra ferie! 

 Hvis noen foreldre eller besteforeldre i fra 5A er glade i å sy, så setter Håvard veldig pris på om de kunne ha kommet på skolen neste 
onsdag da vi skal begynne å sy puter. 28 februar skal vi begynne å sy, så all hjelp mottas med takk.  

 Vi går over til 5B boka til multi, ta bokbind på boka snarest.  
 

 

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere lurer på noe! 

 

terje.naustheller@sandnes.kommune.no 

helene.gundersen@sandnes.kommune .no 

havard.bronstad@sandnes.kommune.no 

siw.bjorkas@sandnes.kommune.no 

marie.sviland.haugen @sandnes.kommune.no 

olaug.e.sigurdsen@sandnes.kommune.no 

www.minskole.no/bogafjell 
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Lekser 
uke 8-9  

    

Lesing 
 

Les 30 minutter i boka di i løpet av hver uke. 

    Norsk: Les side 130 til 133 i 
Zeppelin lesebok (Den gule) om Tom 
i villmarka. Dette gjøres i uke 8. 

Skriving  Samfunnsfag/ Norsk: På skolen disse to 
ukene skal vi lage en presentasjon om 
roller og forventninger. Gjør denne ferdig 
hjemme, hvis ikke du har får gjort alt på 
skolen.  

English: Write a one page diary in 
chrome about one of your days 
this winterholiday or a day of 
your choosing. Use at least six 
verbs from this weeks glossary in 
your diary. Finish by week 9. 

Gjør ark til ukestesten(torsdag 
uke 9) 
Norsk: I google chrome skal du 
gjøre oppgave 7 til teksten om 
Tom i villmarka side 133 i 
Zeppelin Lesebok. (Den gule)  
Dette gjøres i uke 8. 

Regning Til fredag uke 8: Gjør ferdig side 6 til 11 som vi har jobbet med på skolen. 
Til fredag uke 9: Gjør ferdig side 20 til 23 som vi har jobbet med på skolen.  

Gjør minst 30 min. med smartøving i løpet av uken. 

Muntlig     

Husk! Gymtøy 5C onsdager, 5A og 5B fredager. 
Svømmetøy til torsdag.  

 
Ukas gloser: Ukas begrep:    Repetisjon av begrep                                   Ukas utfordring:                               

make - lage 

go - gå 

know - vite 

take - ta 

see - se 

come - komme 

think - tenke 

look – se/ utseende 

 

linjestykke 

linje 

kurve 

desi 

centi 

milli 

utilgjengelig 

ljome 

stoff 

stoffblanding 

laboratorium 

kjemisk reaksjon 

kjemisk løsning 

reagere 

krystall 

pigmenter 

fordampe 

 
 
 


