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7/9: Hipp, hipp, hurra for Christian 10 år! 

11/9: Hipp, hipp hurra for Håvard og Silje 10 år! 

 

 FAG  TIL 
TIRSDAG 

08.09 

TIL 
ONSDAG 

09.09 

TIL  
TORSDAG 

10.09 

TIL 
FREDAG 

11.09  
Norsk 
lese 

 
 

Les teksten “De 
fem potetene” 
 
 

Les teksten 
“Solsystemet” 
 
 

Les teksten” Går på 
skole i slummen” 
 
 

Les teksten “Ægir” 
 
 

Alle tekstene til norskleksene ligger i Elevdisk 5. trinn - norsk 

Norsk 
skrive/ 
samtale

 

 
Bruk utdelt hefte som hører til nasjonale prøver for å svare på spørsmålene til tekstene 
du leste.  Heftet skal være med på skolen hver dag. 
  
Hvis noen hjemme vil følge ekstra opp kan det være lurt å snakke om innhold og 
formål i teksten før eleven går løs på oppgavene. 

Matte 

 

Kikora Gjøremål 
Uke 37 - jobb minst 
20 min. 
Bruk kladdebok 
 
Øv på 6- gangen 

Kikora Gjøremål 
Uke 37 - jobb minst 
20 min. 
Bruk kladdebok 
 
Øv på 7- gangen 

Kikora Gjøremål 
Uke 37 - jobb minst 20 
min. 
Bruk kladdebok 
 
Øv på 8- gangen 

Kikora Gjøremål 
Uke 37 - jobb minst 
20 min. 
Bruk kladdebok 
 
Øv på 9- gangen 

Engelsk 
 
 

5A og 5B før onsdag: 
Lydfil: Stairs s. 17 
Les første avsnittet inn på lydfil og lever i 
Classroom.  (Fra begynnelsen og til I 
have a lot of books…) 
Quizlet: Øv på glosene 

5B til torsdag og 5A til fredag 
Les: Stairs s. 17 
Skriv: Svar på spørsmålene fra teksten. 
Svar på ark som ligger i Classroom. 

Andre 
fag

 
Registrer bruker på Norli Lesekonkurranse. Se informasjon under. 

  

Mandag 
 

    Innegym 
    3. og 
    4. time 

Husk et lite 
mellommåltid 

før gym 
Gymtøy+sko 
ikke dusjing 

Tirsdag 
 

 
 
 

K & H: husk å ta 
med fargeblyanter.  

Onsdag 
  
 
 
 
 

Torsdag Fredag 
 

Nasjonale prøver 
REGNING 

 

Katharina og Gudrun har studiedager. 
5B har vikar 

Ukens hjelpere 
5A  Ea og Solveig                                 5B  Sofie HS og Marius 
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 TEMA/LÆRINGSMÅL  
Dette jobber vi med på skolen og hjemme: 

Sos. komp. Vi øver daglig på å komme presis inn til alle timer og være klar når timen begynner. 
(Ferdig med toalettbesøk, har fylt på vannflaskene og tatt av skoene) 

Norsk  Vi lærer for å lære (læringsstrategier). Vi forbereder oss til oppgavetypene på 
nasjonale prøver i lesing. 

Matematikk  Vi forbereder oss til oppgavetypene på nasjonale prøver og repeterer gangetabellen. 

Engelsk  Jeg kan si hvor mye klokken er (hel og halv time og kvart over og kvart på) 
Jeg vet hvordan jeg bruker verbet to be i presens (am, is, are) 

Naturfag  

Samfunn  Vi samtaler om hva et samfunn er.  

KRLE  

Musikk Vi lytter og utøver rytme.  

Kroppsøving  Samarbeidsleker og spill med hele trinnet inne. 

 

Gloser uke 37 

to collect - å samle          spider - edderkopp 
yesterday - i går              insect - insekt 
accident - ulykke             lettuce - salat 
spot - flekk                       to clean - å gjøre rent 
much - mye 

Quislet 
Bruk Quislet når du øver på glosene. 
Følg denne linken, eller gå inn via 
Classroom.  Husk å gi beskjed via 
Classroom når du har øvd. 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

Nasjonale prøver 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/forberede-gjennomforingen/ 

- Regning: fredag 11. september 1. - 3. time 
- Engelsk: tirsdag 15. september 1. - 3.  time 
- Lesing: fredag 19. september 1. - 3. time 

Dersom noen ikke er tilstede når prøvene gjennomføres, så vil vi lage et “oppsamlingsheat” slik at alle 
får gjennomført.  Lurt å spise en mettende frokost før alle prøvene, vi bruker 90 minutter på hver av de.  
 
Norli lesekonkurranse: 
https://www.norlijunior.no/wp-content/uploads/2020/08/Lesekonkurranse_2020_Host_Info_ForeldreogE
lever_A4-1.pdf Vi vil at dere oppretter bruker hjemme fordi foreldre må godkjenne deltakelsen. 
Dersom dere ikke ønsker at deres barn skal delta, vennligst gi oss beskjed. 
https://www.norlijunior.no/?nybruker Koden for 5A-elever er: ALFL   Kode for 5B: EWXN 
 
Vi fortsetter med mattelekse fra Kikora, nasjonale prøver fra 2019.  Denne gangen får elevene ikke 
mulighet for visuell støtte og denne vil derfor være tilnærmet lik den elevene får på fredag.  Det kan by 
på utfordringer for flere, men vi vil at de skal prøve mest mulig selv og dere hjemme kan godt vente litt 
med å tilby hjelp før de har brukt kladdeboken og prøvd selv først :)  Vi skriver minst 20 min hver dag, 
til sammen blir det 80 min hjemme og litt på skolen.  Noen blir kanskje ferdig med alle oppgavene på 
under 80 minutter og da er de heldige:-) På fredag har de 90 minutter til å fullføre tilsvarende prøve. 
 
 

https://quizlet.com/_8n9kux?x=1qqt&i=2zryig
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/forberede-gjennomforingen/
https://www.norlijunior.no/wp-content/uploads/2020/08/Lesekonkurranse_2020_Host_Info_ForeldreogElever_A4-1.pdf
https://www.norlijunior.no/wp-content/uploads/2020/08/Lesekonkurranse_2020_Host_Info_ForeldreogElever_A4-1.pdf
https://www.norlijunior.no/?nybruker
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Husk å abonnere på Lassa sin hjemmeside, både Lassa skole og den aktuelle klassen. 
 
Hilsen Beate, Anette, Gudrun, Terje, Mariann og Katharina.   

 
 

 

 


