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MÅL 

● Norsk: Du skal kjenne til noen av de valgene en forfatter må gjøre for å skrive godt. 

              Du skal kunne gradbøye adjektiv. 

● Matematikk: Du skal kunne multiplisere og dividere med flersifrede tall og 
desimaltall. 

● Engelsk: Du skal kunne finne viktig informasjon i en tekst. 

● Naturfag: Jeg kan fortelle hvordan vi kan se, og hva et synsbedrag 

er. 

● Samf.fag: Du skal kunne forklare hva som kjennetegner 

renessansen. 

 
 TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
Norsk Les “Jeg vil melde fra om et drap”,  

s. 113-114 i safari lesebok. Øv på å 
bruke stemmen (tempo, volum, 
pauser) slik at meningen i teksten 
kommer tydeligere fram. Øv flere 
ganger. 

 Øvebok: Gjør oppgave 91 eller 93. Les “Dronning Margret og jomfru 
Kristins historier” og 
“Birkebeinerne”, s. 114-117 i safari 
lesebok. Gjør “les og 
gjenfortell”-oppgaven s.116 muntlig. 

Mat. Jobb 15 min på Multi Smart Øving  Jobb 15 min på Multi Smart Øving  Jobb 15 min på Multi Smart Øving  Jobb 15 min på Multi Smart Øving  

Engelsk Learn new words. Read p.81-83.. 
Workbook: Nr.104 a and b  p.59. 

 Learn new words. Read p.84-85. 
Workbook: Nr.106 and 107 p.61. ( 
First adjective : 
pretty-prettier-prettiest) 

 

Samf./ 
naturfag 

  Yggdrasil: Les og gjenfortell s. 75-77   
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Husk juleball torsdag. Se eget skriv. 
 

 to survive = å overleve 
to treat = å behandle 
put it to sleep = avlive den 
thrown out = kastet ut 
medical attention = medisinsk tilsyn 
a solution = en løsning 
a collar = et halsbånd 

 

 

 
 

 


