
UKEPLAN 5. TRINN UKE 14

FAG TIL
ONSDAG

7. april

TIL
TORSDAG

8. april

TIL
FREDAG

9. april
Norsk lese
og skrive

Leseoppdrag:
1. Les teksten “Tannfylling fra steinalderen” 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.

Muntlig: tenk ut en morsom skrøne som du skal fortelle til en eller flere i klassen
“Vet du hva som hendte meg da jeg gikk til skolen i dag?”

WeVideo: Jobb videre med prosjektet ditt. Tips og kriterier finner du på elevdisk i
mappen WeVideo (NB! ikke vis til de voksne). Frist: torsdag 8. april
(Det kan “søkes” om utvidet frist hvis det er noe dere ikke får til…så kan vi prøve å hjelpe dere
fredag 9. april)

Matte Tema: Regne med tid

Se presentasjon på Elevdisk/ Matte/ Mattelekser for hvilke oppgaver du skal jobbe
med hjemme denne uken.  Bruk gjerne tallinje til hjelp.

Engelsk
Bruk Quizlet og øv godt på glosene!

Les s. 100-101
NB! A-klassen må ha lest leseleksen før timen på torsdag.

Skriv:Adjektiv, gradbøying.  Oppgaveark i
Classroom.

Mandag

Fri
pga

2. påskedag

Tirsdag

K&H: tredeling

Onsdag

5B - ikke 6. time i dag

Torsdag

5B - 6. time i dag

Fredag

Ukeprøve



UKEPLAN 5. TRINN UKE 14

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.
Jeg vet hva et verb er og kan bøye det i Infinitiv, presens, preteritum og presens
perfektum

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

Engelsk Jeg kan reglene om gradbøying av adjektiv og kan lage setninger hvor jeg bruker
adjektiv i ulike grader.

Naturfag Vi lærer om puberteten.
Samfunn Vi utforsker temaet Menneskene ved de store elevene.

KRLE Vi samtaler om etiske problemstillinger.

Musikk Vi synger sammen.

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

Gloser uke 11

third - tredje                      crowd - folkemengde
to cheer - å juble              already - allerede
favourite - favoritt             many fish - mange fisker
too - også                         bookshop - bokhandel

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: Innkalling til utviklingssamtaler ligger i dokumenter på Lassa sin hjemmeside og i elevens Classroom
kalt “Utviklingssamtaler våren 21 for 5A”.
5B: Innkalling blir sendt ut etter påske. Vi planlegger at samtalene blir i uke 16 og 17. Slik situasjonen er
nå ser det dessverre ut som om vi må ta det digitalt, men vi håper i det lengste at det kan bli fysisk her
på skolen.

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

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

https://quizlet.com/_9miu1y?x=1qqt&i=2zryig

