
UKEPLAN 5. TRINN UKE 11

Nyt de herlige vårtegnene!

FAG TIL
TIRSDAG
16. mars

TIL
ONSDAG
17. mars

TIL
TORSDAG

18. mars

TIL
FREDAG
19. mars

Norsk lese
og skrive

Leseoppdrag:
1. Les teksten “Amaterasu og Susanoo” som ligger i Classroom norsk -

leseoppdrag. Svar med utfyllende setninger i dokumentet som også ligger i
Classroom - leseoppdrag.

2. Øv deg på å kunne gjenfortelle teksten muntlig.

WeVideo: Jobb videre med prosjektet ditt. Tips og kriterier finner du på elevdisk i
mappen WeVideo (NB! ikke vis til de voksne)

Daglig:
Les i egenvalgt bok i minst 20 minutter.

Matte Tema: Addisjon og subtraksjon av brøker med ulik nevner

Viktige ord: Fellesnevner, utvide og forkorte. Disse skal du kunne forklare hva betyr.

Se presentasjon på Elevdisk/ Matte/ Mattelekser for hvilke oppgaver du skal jobbe
med hjemme denne uken.

Engelsk
Bruk Quizlet og øv godt på glosene!

Getepic: Velg deg en bok og les i 15 min
før torsdag (B) /fredag (A).

A visit to the British Museum
Les: s. 94 - 97
NB! A-klassen må ha lest leseleksen før timen på torsdag.

Skriv:Løs kryssord på ark
Samfunnsfag 5A: Til fredag: 5B: Til torsdag:

Har du eller noen i familien din noe skikkelig gammelt hjemme som kan fortelle
om fortiden? Det kan for eksempel være en ting, et fotografi, et brev, en leke eller
andre objekter med historiske røtter. Få vite fortellingen om det du tar med deg, og ta
det med deg på skolen. Vi gleder oss til å få se og høre om historiske objekter!

Mandag
1.-2. time: gym i
Ynglingehallen.
HUSK GYMTØY
OG SKO!
Ikke dusje enda.

Tirsdag
K&H i ukene 11 og
12 er klassevis:
påskepynt

TA MED EN
SKARP SAKS
og stiftemaskin
(hvis du har).

Onsdag

Husk 6. time i dag for 5B
sammen med Jørn og

Wenche.

Torsdag Fredag

Ukeprøve
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TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sos. komp. Jeg vet hva det innebærer å “ta en for laget”.

Norsk Jeg kan lese og snakke om myter, sagn og vandrehistorier.
Jeg kan gjenfortelle muntlig.

Matematikk Jeg kan finne fellesnevner og addere og subtrahere brøker med ulik nevner..
Jeg kan utvide, forkorte  og finne likeverdige brøker.

Engelsk Jeg vet hvordan jeg skal gradbøye adjektiv.

Naturfag Vi lærer om puberteten
Samfunn Vi lærer om temaene Historikeren i arbeid og De første bondefamiliene i Norge.

KRLE Vi samtaler om etiske problemstillinger.

Musikk Vi lærer om klassisk musikk og kjente komponister.

Kroppsøving Ulike aktiviteter, spill og leker i gymsalen. Husk sko og gymtøy.

Gloser uke 11

to design - å designe             permission - lov
wisdom - klokskap                 to belong to - å høre til
in honour of - til ære for         illegal - ulovlig
won - vant                              attention - oppmerksomhet

Øv på glosene på Quizlet.  Ta “testen” på
quizlet når du mener du kan glosene godt.
Alle må ha tatt “testen” før fredag.

Informasjon til de hjemme

5A: Utviklingssamtalene er planlagt til å bli gjennomført i ukene 16 og 17. Innkalling kommer.

Purring fra Stavanger bibliotek: Familieforbannelsen (Gareth P. Jones).
Noen som har den liggende hjemme?

Vi minner igjen (og igjen og igjen) om at Chromebook skal være helt oppladet daglig, og at
høretelefoner skal ligge i sekken/boksen.

Vi holder på å lage film i WeVideo (den er hemmelig for dere hjemme inntil videre). Det er mulig å gjøre
alt via CB, men det er også et alternativ å bruke mobil til å filme og ta bilder. De kan lastes opp på
Googledisk før de hentes inn i redigeringsprogrammet. Det er da nødvendig å ha appen Disk på
telefonen og logge inn med googlekontoen fra skolen. Det er gratis, ikke nødvendig for å utføre
oppgaven og helt opp til dere hjemme om det er greit. Men de som velge å gjøre det på den måten kan
ta med mobil på skolen i norsktimene neste uke. Avtalen er at den skal ligge avslått i sekken og kun
brukes når det blir gitt tillatelse.

Hilsen Beate, Anette, Gudrun, Åse, Heidi, Terje, Mariann, Vuk og Katharina.

https://quizlet.com/_9k43j2?x=1qqt&i=2zryig

