
UKEPLAN 5. TRINN UKE 15

Nå er det lese- og skriveuker på Lassa skole. Hurra!

FAG TIL
TIRSDAG
13. april

TIL
ONSDAG
14. april

TIL
TORSDAG

15. april

TIL
FREDAG
16. april

Norsk lese
og skrive

Leseoppdrag:
Les teksten “Snøhvit og eplet“ som ligger i Classroom norsk - leseoppdrag. Svar med
utfyllende setninger i dokumentet som også ligger i Classroom - leseoppdrag.

Fullfør teksten  “En utrolig historie”  innen fredag. Husk å bruke modelltekst og
vurderingskriterier (huskeliste) når du skriver.
5B: Vi jobber med teksten mandag, tirsdag og onsdag på skolen så eventuelt
hjemmearbeid blir å fullføre og vise teksten til en voksen før du leverer.

Daglig: Les i egenvalgt bok i minst 20 minutter.
Matte Tema: Sannsynlighet og kombinatorikk

Gjøremål i Kikora (Sannsynlighet med terninger)
5B ferdig til onsdag, 5A ferdig til torsdag.

Engelsk
Bruk Quizlet og øv godt på glosene!

Getepic: Alle har fått en fellesbok til å lese
denne uken.  Se under assignments for  å

finne boken.  Les godt og vær klar til å skrive
faktasetninger og diskutere teksten.

torsdag (B) /fredag (A).

Tema: The town of Londinium
Les: s. 108 - 109
NB! A-klassen må ha lest leseleksen før timen på torsdag.

Skriv:Skriv 4-5  faktasetninger om 2 av
temaene du vil ha med i London-brosjyren
din.  Skriv i Classroom og så skriver du av
på ark og limer inn i heftet ditt når du er på
skolen.

Samfunn Menneskene ved de store elevene
Classroom/samfunn: Jobb med oppgaven som heter “Menneskene ved de store
elvene”. Svarene til spørsmålene finner du på sidene 78 - 84 i Globus. Se også disse
interessante filmene om elverikene og Mesopotamia.

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

Tirsdag
Gudrun og
Katharina siste
studiesamling.

K&H:
Beates
gruppe/maske:
husk å ta på/med
klær som tåler søl
fra gips/maling. Ta
også med en
salve/krem som du
kan ha i ansiktet.

Onsdag
Gudrun og Katharina er på
sin siste studiesamling.

Torsdag

5A, 6. time:
Grupper med
Jørn og Wenche

Fredag

Gloseprøve!

https://verdenshistorie.cappelendamm.no/kat/leksjon.html?tid=2292360&sek=2267478#oid=t-2292359
https://www.youtube.com/watch?v=QeZKNjo-exs
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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”.
5B: Vi jobber med klassens digitale kart ift aldersgrenser og chattegrupper.

Norsk Jeg kan lese ulike typer tekster og trekke ut viktig informasjon og reflektere over
innholdet.
Jeg kan skrive en jeg-fortelling om en utrolig historie ved hjelp av modelltekst og
vurderingskriterier.

Matematikk Jeg kan vurdere og beskrive sannsynlighet for en hendelse ved hjelp av brøk og
andre tall mellom 0-1.

Engelsk Jeg kan fortelle minst 5 faktasetninger om London.

Naturfag Tema: Klima og miljø
Samfunn Vi lærer om temaene 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 15

capital - hovedstad                  proud - stolt
important - viktig                      to protect - å beskytte
to cover - å dekke                    quiet - stille
goods - varer                           village - landsby

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

I uke 15-18 har hele Lassa skole lese- og skriveuker. Målet for ukene er at elevene skal utvikle
leseferdighetene sine, få økt leselyst og leseglede, og å øve seg på å samtale om og reflektere over
innholdet i tekster. Denne gangen blir det ikke leselodd og leselotteri, men vi skal sette av ekstra tid til
lesesiestaer og lese- og skriveaktiviteter på skolen.

5A: Minner om innkallingen til utviklingssamtalene. Den ligger på hjemmesiden og i elevens classroom.
5B: Innkalling til utviklingssamtale kommer denne uken.

Vi er plukket ut til å delta i PIRLS som er en internasjonal leserundersøkelse for tiåringer. Mer
informasjon om dette finner dere på hjemmesiden og i en konvolutt som elevene har med seg hjem i
sekken mandag. Konvolutten skal leveres tilbake til skolen innen 23. april (uavhengig om dere svarer på
undersøkelsen digitalt eller skriftlig)

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

https://quizlet.com/_9ob51a?x=1qqt&i=2zryig

