
  

Ukeplan for 5. trinn, uke 42 
Månedens sosiale mål: 

 Jeg skal være ærlig og snakke sant 

Ukas læringsmål: 

 Matematikk: Jeg forstår sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon. Jeg kan deling med tresifrede tall. 

 Norsk: Jeg kan BISON lesing. 

 Engelsk: I know when to use “a” and “an” before a noun.  

Ukas melding hjem:  
 

 HUSK svømmetøy, håndkle og såpe til svømming på torsdager.  
 På hjemmesidene til skolen vil dere finne linker til nasjonale prøver som vi skal gjennomføre etter høstferien. Vi skal jobbe med disse i 

et hefte på skolen og i lekse.  
 Husk leksehjelp mandag og onsdag, leksehjelpen er på 5C sitt klasserom. 

 

 

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 42 

Til tirsdag: Til onsdag: Til torsdag Til fredag: 

Lesing 
 

Naturfag: Les side 42 - 44 
Norsk: Les side 26 i Zeppelin 
Lesebok 
 

English: Read page 36 in Textbook and 
translate for a grown up.  

Norsk: Les side 28 i Zeppelin 
lesebok. 

Uketest: Ta med uketesten tilbake  
rettet og med underskrift.  
 
 

Les minst 15 min i en bok hjemme hver dag. Gå gjerne på biblioteket og lån en bok/bøker.  

Skriving Naturfag: Tegn en fin tegning 
på TEMA siden din i Na-boka, 
som passer til kapittelet: 
«Landskapet blir forandret»  

English: Task 2.1 on page 32 in WB. 
Write this week’s glossary in your G-
book. Write three sentences using 
three of your new words.  

Norsk: Gjør oppgave 19 på side 
29 i Zeppelin Lesebok.  

Ukelekse: Øv på glosene, Kan du 
skrive de på norsk og engelsk? 
 
 

Regning Matte: Gjør 15 min med 
smart øving. 
Gjør oppgave 9-10 i heftet - 
skriv utregningen på arket 

 
 
Gjør oppgave 11-12 i heftet - skriv 
utregningen på arket 

Matte: Gjør 15 min med smart 
øving. 
Gjør oppgave 13-14 i heftet - 
skriv utregningen på arket 

 

 
Gjør oppgave 15-16 i heftet - 
skriv utregningen på arket 

Repeter gangetabellen 0-10 til du har automatisert den. 

Muntlig  English: Do After reading a,b,c on 
page 31. 

  Ukelekse: Kan du forklare ukas 
øveord/begrep? 

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

 

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

Have Brought: Har tatt med. 

Gathered: Plukket/samlet 

Sprang: Hoppet 

I can taste: Jeg kan smake 

I can touch: Jeg kan ta på  

 

Innledning 

Avsnitt 

NB (Nota Bene) 

Nøkkelord 

Zeppelin 

Skumleing 

 

Letelesing 

 

Nærlesing 

Kva med ein liten gåte? 
 

En tiggers bror dro på sjøen og druknet. Men mannen som druknet 
hadde ingen bror. Hva var relasjonen/ forholdet mellom tiggeren og 
mannen som druknet?  


