
UKEPLAN 6. TRINN UKE 3

Ingen bursdagsbarn denne uken.

FAG TIL
TIRSDAG

18. januar

TIL
ONSDAG

19. januar

TIL
TORSDAG

20. januar

TIL
FREDAG
21. januar

Norsk
Bruk tid på Samfunnsfagpresentasjonen! Kanskje noen hjemme kan høre på når du
presenterer dine sider og evt hjelpe deg med mer fakta?

Les minst 80 minutter i  løpet av uken hjemme.

Ta med bok i sekken eller en du kan ha i boksen på skolen. Du skal ha en bok
tilgjengelig når vi setter av tid til stillelesing i klasserommet.

Hvis du har en lydbok du holder på med er det ok, men vi skal ikke starte på ny bok hver gang..
Matte Geometrilekse uke 3: Presentasjon med oppgaver som oppsummerer kapittelet ligger

på elevdisk.. Før svarene fint inn i matte skrivebok.

Kapittelprøve på fredag -det vil si at dere får oppgaver som ligner på hjemmeleksen
og læringsmålene som står i presentasjonen.

Engelsk Les side 56 i engelsk lesebok. Svar på spørsmålene på side 57 i eget dokument under
Homework i Classroom.
Husk å øve på glosene!  Øv på de som står på ukeplanen i tillegg til Quizlet slik at du
får med deg alle tidene.

Samfunn
Ut i Europa: Fullfør presentasjonen  og forbered presentasjon
Vi har nå brukt 8 skoletimer og som forespeilet må det som dere ikke er ferdig med
fullføres hjemme.

Jeg skriver ut manus når dere sier ifra at dere er ferdig. Alle gruppene får ca 30
minutter til å finpusse på fremføring før vi starter på torsdag/ fredag.  Kriterier for en god
presentasjon blir lagt ut i Classoom samfunn - samme plass som oppgavebeskrivelsen.

Mandag:

Gym i

Ynglingen

Ta med

skift og

deodorant!

Vi har

dessverre

ikke lov å

dusje etter

gym

Tirsdag

Stasjoner matte

6a

K & H

todeling

Onsdag

Stasjoner matte

6B

Fysisk aktivitet

4. time

Husk innesko!

6B Norsk

6A Musikk

Torsdag

M & H

gruppe 1

Kjøttkaker i

brun saus med

grønn ertestuing

og kokte poteter

Fredag

M & H

gruppe 1

Kjøttkaker i brun

saus med grønn

ertestuing og kokte

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

Sosial
kompetanse

Vi jobber med å møte andres meninger med respekt og øve oss på å
argumentere for egne meninger.

Norsk Tema: Leseforståelse og argumentasjon
Vi argumenterer for det vi mener og viser respekt for andres meninger.
Vi lager og  fremfører argumenter som kan overbevise andre.

Matematikk Geometri - kjenne igjen, navngi og beskrive egenskapene til to- og
tredimensjonale figurer.

Engelsk Stay together - Staying strong. Vi fortsetter med fokus på uregelrette verb i
preteritum.

Naturfag Kroppen - gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive
hvordan systemene virker sammen

Samfunnsfag Ut i Europa. Vi jobber videre med presentasjonen om et land i Europa.

KRLE Filosofi - bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring

Musikk Musikal - vite hva som kjennetegner sjangeren, og kjenne til noen scene og
filmmusikaler

Kroppsøving Lagånd, innsats og innstilling  i lek og spill.

Mat og Helse Laks med curry og kokosmelk m/ ris og foccacia  (og litt forsinket
julerengjøring)

Gloser uke 1

Norsk                          Engelsk

infinitiv infinitive present past tense

å tenke to think think thought

å løpe to run run ran

å føle to feel feel felt

å sitte to sit sit sat

Norsk Engelsk

Jeg løp så fort jeg
kunne.

I ran as fast as I could.

Quizlet

Bruk gjerne Quizlet når du øver på
glosene.  Øv på å oversette verbene fra
nåtid (present) til fortid (past tense). Følg
denne linken. Husk å se på hva ordene
betyr på norsk!

Denne uken har dere en setning som
dere også må øve på.

https://quizlet.com/_aw9ey8?x=1qqt&i=46ik7o
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INFORMASJON TIL DE HJEMME

Elevene skal selvsagt få både blyant og visk når det er brukt opp, men akkurat nå handler det

mest om at mange ikke har med seg det utstyret de trenger og reservelageret vårt tømmes

veldig fort. Ser dere hjemme et pennal ligge, så fint om dere minner om å ta det med.

Det samme gjelder lading av CB… noen som faller litt tilbake til “gamle synder” og glemmer å ha

med oppladet CB.

Presentasjon i samfunnsfag-  På torsdag/ fredag starter vi opp med presentasjoner av land i

Europa. Elevene jobber to og to med et land de har trukket. De har en liste med punkter de

kan ha med, men har sett at noe av det kanskje blir litt vel utfordrende og noen har brukt litt

mye klipp og lim fra nettsider. De har hatt 8 skoletimer på jobben og mange nærmer seg

ferdig produkt. Fint om det er noen hjemme som har tid til å høre gjennom den enkelte elev

sine sider for en liten kvalitetssjekk. (det er lov å blande seg…) Jeg har veiledet med hjelp og

kommentarer underveis, men ser dere noen helt feil er det lov å fikse på det.

Vi har startet opp med ukeprøver på fredager. Det er for å sikre at vi har alle med oss når vi

går gjennom nytt fagstoff og en liten ekstra dytt for å øve på glosene.  Dersom mange har

samme type feil blir det et videre fokus i undervisningen neste uke for å dekke eventuelle

“hull”.

Vi har  opprettet et chatrom som heter Karantene vinter 2022. Der blir de som havner i

karantene lagt til slik at de kan følge litt med på hva som skjer på skolen når de er hjemme og

kan jobbe med noe av det samme som skjer her.  ( Fredag uke 2 kom det nok ikke noen

oppdatering i den gruppen pga sykdom og en fryktelig travel dag, men vi kommer sterkere

tilbake neste uke)

Ønsker alle en fin uke!

Hilsen Gudrun, Helene, Maren og Katharina

A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1 Norsk Matte Naturfag M & H Engelsk

2 KRLE Matte Naturfag M & H Engelsk

3 Krø KRLE Norsk M & H/ progr sos.komp

4 Krø K&H Fysisk Engelsk matte

5 Matte K&H Musikk/Norsk Samfunn Norsk

6 Lekser Musikk/Norsk Samfunn Norsk

B Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
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1 KRLE Naturfag Matte Norsk M&H

2 Norsk Naturfag Matte Norsk M&H

3 Krø Engelsk KRLE Sos komp M&H / progr

4 Krø K&H Fysisk Matte Norsk

5 Matte K&H Musikk/Norsk Engelsk Samfunn

6 Lekser Musikk/Norsk Engelsk Samfunn


