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Hipp, hipp, hurra for Sofie SH som fyller 11 år 28/3. Tillykke!      

 FAG  TIL 
TIRSDAG 
23. mars  

TIL 
ONSDAG 
 24. mars 

TIL  
TORSDAG 

   25. mars  

TIL 
FREDAG 
26. mars  

Norsk lese 
og skrive 

 
 

Leseoppdrag:  
1. 5A til torsdag/ 5B til fredag: 

Les tekstene “De sleipe tyvene” og “Kua som falt ned fra himmelen” 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 tekstene muntlig.  
 
WeVideo: Jobb videre med prosjektet ditt. Tips og kriterier finner du på elevdisk i 
mappen WeVideo (NB! ikke vis til voksne hjemme). Frist: Torsdag 8. april 

 
Daglig: Les i egenvalgt bok i minst 20 minutter.  

Matte 

  

Tema:  Tid 
 
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).  

Tema: Seeing London 
Les: s. 98 - 99 
NB! A-klassen må ha lest leseleksen før timen på torsdag. 
 
Skriv:Skriv minst 5 faktasetninger om 
Buckingham Palace, bruk TB og internett. 
(Dette skal du bruke til å lage lap-book). 
Skriv i Classroom. 

Samfunn De første bondefamiliene 
Classroom/samfunn: Jobb med oppgaven som heter “De første bondefamiliene”. 
Svarene til spørsmålene finner du på sidene 68 - 77 i Globus.  

  

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 
 
5A går til Jernaldergården 
kl 08.30. Husk klær etter 
vær!  

 
5A: KRLE i 4. time 

 
 
Husk 6. time i dag for 5B 

sammen med Jørn og 
Wenche. 

Torsdag 
 
5B går til 
Jernaldergården kl 
08.30. Husk klær etter 
vær!  
 

 
 
 

Fredag 
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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 lese av og skrive klokkeslett analogt og digitalt og regne med tidsintervaller 
og løse tekstoppgaver med tid (klokke og kalender)  

Engelsk  Jeg vet hvordan jeg skal gradbøye adjektiv.  Jeg kan gradbøye disse uregelrette 
adjektivene (good - better - the best og bad - worse - the worst) 

Naturfag Vi lærer om puberteten. 
Samfunn  Vi lærer om temaene 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 

excited - spent                     probably - sannsynligvis 
biscuit - kjeks                       guards - vakter 
scream - skrik                      rattling - raslende 
chains - kjeder, lenker         strawberry jam - jordbærsyltetøy 

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 

Vi ønsker ikke at elevene har med Fidget Toys på skolen. Det har ikke helt den virkningen det 
reklameres for på nettet siden det stjeler fokus fra timen, og det er heller ikke forenlig med smittevern når 
det byttes på lekene. 
 
Purring fra Stavanger bibliotek: Familieforbannelsen (Gareth P. Jones).  
Noen som har den liggende hjemme?  
 
Elevene MÅ møte opp på skolen senest kl 08.25 onsdag 24. mars (5A) og torsdag 25. mars (5B) siden vi 
skal gå kl 08.30 til Jernaldergården på Ullandhaug. Opplegget starter kl 09. Vi er tilbake på skolen 3. 
eller 4. time.  
 
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 velger 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. 
 

https://quizlet.com/_9lb8ga?x=1qqt&i=2zryig
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    God påske! Sees igjen tirsdag 6. april kl 08.30.  
 
Hilsen Beate, Anette, Gudrun, Åse, Heidi, Terje, Mariann, Vuk og Katharina.  


