
5 ABC Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.15-09.30 Best sammen Matematikk Matematikk Norsk Norsk 

09.45-10.45 Gym (ABC) Lesing/Gym Samfunn Norsk (SNO) Matematikk 

11.30-12.30 Norsk (SNO) K&H/Nat.fag Engelsk KRLE KRLE 

12.45-13.45 Engelsk K&H/Nat.fag Naturfag Samfunn Musikk 

 

 

 

 

 

 

Lekser: 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Google-lekse (til fredag) 

Lesing:  
Zeppelin side 
136-137 
 
Skriving:  
Naturfagsark; 
«Fakta om 
megselv.» 
 
 
Regning: 
Innføringslekse 

Lesing: 
Textbook page 
90. 
 
Gjør oppgavene 
som hører til side 
90 (after reading) 
skriftlig (L-boka). 
 
Skriving:  
Naturfagsark; 
«Undersøk fem 
arvelige 
egenskaper.» 
 
 

Lesing: Yggdrasil 
side 106. Forklar 
muntlig, med 
egne ord, hva 
hormoner er 
 
Regning: 
Innføringslekse 

Lesing:  
Zeppelin side 156-157 
 
 
Skriving/Crome: 
Gjør oppgave 12, side 
157. 
 
 
HUSK gloseprøve 
 
Lever innføringslekse i 
matematikk. 

Du skal levere norskleksen til 
fredag, digitalt. 
Lag tabellen på side 157 i 
Zeppelin, fyll inn og del 
oppgaven med kontaktlærer. 
(oppgave 12, side 157) 
 
 

Sosial ukelekse 

På skolen eller  
på fritiden: 
Finn på noe sosialt med 
en medelev som ikke 
går i din egen klasse. 

Fokusord: arv, gener, kjønnshormoner 

Gloser: equals, sign, understand, on either side, sums, mine 
 

 

 Denne uken er det 5a/5c som har gym på tirsdagen. 

 På torsdag har vi norskprøve. Den omhandler ulike skriveregler og tegnsetting, det vi har arbeidet 

med de siste tre ukene. 

 Unn har fri på tirsdag. 

 

Stolt-raus-målretta 

Ordenselever: 

5a: Armaan og 

Andreas 

5b: Kristina og 

Linea 

5c: David D og 

Charlotte 

 



Ukens faglige mål (Uke 9) 

Norsk  Jeg kan de viktigste rettskrivingsreglene. 

 Jeg har arbeidet godt i forkant av norskprøven. 

Matte  Jeg kan utvide en brøk. 

 Jeg kan sammenligne brøker med lik verdi. 

Engelsk  I can read and understand «Finn MacCool: a Giant from Northern Ireland». 

 I can solve simple math exercises in English. 

Naturfag  Jeg kan fortelle noe om hva som skjer med jente og guttekroppen i 
puberteten. 

 Jeg vet en del om meg selv – arv og gener. 

Samfunn  Jeg kan oppsummere temaet om Romerriket. 

KRLE  Jeg kan gjenfortelle handlingen i «stopp, ikke mopp» 

Best sammen  Jeg kan tilpasse meg reglene i en gruppe. 

 Jeg klarer å delta i en gruppe uten å bli for passiv. 

  

www.sorbo.gs.r.no  

unn.v.berge@sandnes.kommune.no 

ragnhild.s.karlsen@sandnes.kommune.no  

oystein.reiersen.kartveit@sandnes.kommune.no 

 

 

Telefon på arbeidsrommet til 5.trinn: 

Unn: 51338235 

Ragnhild: 51338228 

Øystein: 51338239 

 Ukens vits: 

Har du hørt om 

mannen som gikk en 

lang tur på en kort kai? 
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