
 UKEPLAN FOR 6. TRINN – UKE 13 
Gratulerer så mye med dagen til Nikolai 27., Emma Stokka 29., Martin, Rikke 

og Herman 31...! 
  

 FAG   TIRSDAG  

26.03 

ONSDAG 

27.03 

TORSDAG 

28.03 

FREDAG 

29.03 

Lesing   

Husk å ha en skjønnlitterær bok tilgjengelig på skolen hver dag! 

 

 

Lese 

 

Leseoppdrag i Classroom 

 -  Les teksten “Tegnet” i Zeppelin lesebok s. 102-107 og fullfør 

leseoppdraget i Classroom etter at du har lest teksten. 

 

 Matte  

  

Måling: OPPGAVEBOK - Vær NØYE 
med føring!!  
 
5.47, 5.49, 5.50 og 5.55 
 

MSØ - TID - minst 20 minutter. Bruk 
kladdebok.  
 

Engelsk   

  
 
 

 
Quizlet - Øv på glosene 

 
Frivillig: Read Theory 20 minutter 

Meteorology 101 
Leselekse på ark (teamdisk) : Les godt 
teksten “Meterorology 101” 
Svar på After reading spørsmålene og gjør 
s. 87.  Oppgavearket finner du i Classroom 
 

Samfunn  6A innen torsdag! 
Fullfør hele “slangen” med nettoppgavene om Middelalderen på  
lokus123-Midgard 6-Historie-middelalderne i Europa gul. 
 
I tillegg gjennomfører  du et grundig BISON på side 66 - 82 i Globus Samfunn. 
 

  

Mandag 
 
  
  

Gym: 
Basketball 

Tirsdag 
 

Kunst og 
håndverk: 

 
Gr. 1: Sløyd 

Gr. 2: Skulptur 

Gr. 3: Sy pute 

(siste gang på 

denne gruppen) 

 

 

Onsdag 
 
 

Fysisk aktivitet! 

 

Musikk 6B: 

kunstmusikk 

/klassisk musikk 

 

Naturfag: 6A 

 
 
 

 

Torsdag 
6A 

Mat og helse 
Gruppe 2 

  
Pizzasnurrer 

 
Gruppe 1  møter på 

skolen 
 kl. 10.10 

 

 

 

Fredag 
6B 

Mat og helse  
Gruppe 2 

 

 

Pizzasnurrer 

 
Gruppe 1 

møter på skolen 
 kl. 10.10 

 

Aktiv skole 

målprøve:-) 
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  FAG  LÆRINGSMÅL – Dette jobber vi med på skolen og hjemme.  
Norsk  Jeg  kan lese ulike typer tekster og gjennomføre litterære samtaler om tekstene. 

Jeg kan fortelle om hva som kjennetegner en fantasytekst. 

Matematikk   Jeg kan regne med tid, både analog og digital klokke. 

Engelsk   Jeg kan lage setninger hvor jeg bruker personlige pronomen. 
Jeg vet at på engelsk bruker vi ulike eiendomsord når ordene står alene og når de står 
foran et substantiv.  

Naturfag  Jeg arbeider videre med fagteksten med tema “Ulv i Norge”. Jeg bruker fagbegreper i 
teksten min. 

Samfunn   Jeg kan fortelle om når Middelalderen var og jeg kan gjøre rede for noen kjennetegn 
på/hendelser fra epoken (gruppearbeid over to uker) 

KRLE  Jeg klarer å skille mellom islam, jødedommen, kristendommen og hinduismen. Jeg 
kan fortelle om likheter og forskjeller mellom disse tre religionene. 

Musikk  Jeg kjenner til noen av de mest kjente komponistene i europeisk kunstmusikk, og jeg 
kan litt om musikkepokene de tilhørte. 

Kroppsøving   Tema: Basketball 
 

 

Gloser 

ability - evne 

to predict - å forutse 

to measure - å måle 

pressure - trykk 

to combine -  kombinere 

weather forecast - værmelding 

to analyse - å analysere 

important - viktig 

depth - dybde 

direction - retning 

 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

● Uke 11 - 14 har vi lese- og skriveuker med fokus på fakta- og 

fagtekster.   Vi på 6. trinn kommer til å prioritere fantasysjanger de 

neste ukene, men vi har mange faktabøker tilgjengelige i klasserommet og 

jobber med lesing av faktatekst parallelt.  

 

● Noen trinn starter på utviklingssamtaler nå før påske. På 6. trinn vil det 

ikke bli før i mai, for vi skal ha studenter i tre uker nå og deretter skal 

både Katharina og Gudrun ha hver sin konfirmasjon etter påske:-) 

 

● Studentene som var her i høst kommer tilbake til oss denne uken og de skal 

være her frem til påske. 

      Hilsen June, Gudrun og Katharina 
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