
  

Ukeplan for 5. trinn, uke 47 
Månedens sosiale mål: 

 Jeg jobber hardt og har gode arbeidsvaner 

Ukas læringsmål: 

 Matematikk: Jeg kan skrive brøker med tideler som desimaltall. 

 Norsk: Jeg kan skrive dikt. Med og uten rim og rytme. 

 Engelsk: I can write a poem in English.  

Ukas melding hjem:  
 

 HUSK svømmetøy, håndkle og såpe til svømming på torsdager.  
 Husk leksehjelp mandag og onsdag, leksehjelpen er på 5C sitt klasserom.  
 Vi er startet med nytt lekseregime (se eget skriv). Individuelle lekser får de på eget ark. Noen lekser er felles og finnes på ukeplanen. 
 Fredag 24. november skal vi på sykkeltur til arboreet. Pass på at syklene er i god stand og at brensene virker. Elevene kan ta med seg 

pølse på termos, kjeks uten nøtter, eller ellers god niste. Husk rikelig med vann.  

 Vi lager luftrakett i naturfagen, elevene må ha med seg en brusflaske til naturfagstimen denne uken. 
 Vi arrangerer spillekveld for 5b på skolen neste onsdag 29.nov. kl 17-19. Velkommen! Ta gjerne med egne spill, Terje tar også med seg 

noen... 
 

 

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 

therese.guggedal@sandnes.kommune.no 

olaug.e.sigurdsen@sandnes.kommune.no 

www.minskole.no/bogafjell 
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Lekser 
uke 47 

Til tirsdag: Til onsdag: Til torsdag Til fredag: 

Lesing 
 

Les 30 minutter i boka di i løpet av uka 

 

Skriving   Bruk det du har lært i norsken og 
skriv et haikudikt. 5 staveleser, 7 
stavelser og 5 stavelser. Skriv om 
en årstid eller om noe i naturen. 
Ikke på rim. 

-Lever ukestest med underskrift 
ferdig rettet. Øv på ukas mål, 
begreper og gloser 

Regning Gjør en time med smartøving i løpet av uken. (evt. ca 15 min pr dag) 

 

Muntlig Les fortellingen «Romulus og 
Remus» på side 58 – 59 i 
Midgard og fortell den til en 
voksen uten å bruke boka. 

   

Husk! Gymtøy 5C onsdager, 5A og 5B fredager. 
Svømmetøy og stoff til K&H til torsdag.  

 

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

Hiccups=hikke 

coughing=hoste 

sneezing=nyse 

infectious=smittsomt 

less=mindre 

experienced=erfart,opplevd 

mosaikk 

haiku 

senat 

republikk 

konsul 

monarki 

Diagram  

X og y aksen 

Amfiteater 

Akvedukt 

Slave 

 

Krysse elv 
En mann kommer til en elv og finner en båt med plass til tre. Med seg 
har han imidlertid en hund, en geit og et kålhode pluss to ulver. 
Ulvene vil straks jafse i seg hunden eller geiten til middag hvis ikke 
mannen er i nærheten, men ikke kålhodet. Tilsvarende vil hunden 
gjerne ha en bit geit, mens geita bare vil spise kål. Hvordan skal 
mannen gå frem for å få alle dyrene og kålhodet over elven - uten at 
noen eller noe blir spist ? 


