
UKEPLAN 6. TRINN UKE 38

Avslutningsuken på
Galtvort Høyere Skole for
Hekseri og Trolldom

FAG TIL
TIRSDAG

21.09

TIL
ONSDAG

21.09

TIL
TORSDAG

23.09

TIL
FREDAG

24.09
Norsk
lese/
skrive

Dybdelesing og skriving: Vi jobber videre med leseleksen fra forrige uke. Logg
inn på skolen Les den tildelte teksten om Harry Potter og Ildbegeret på ny.
Leseoppdraget blir delt ut på ark og du kan velge om du vil skrive rett på arket for hånd
eller skrive alt inn i skriveboken din.

Matte Multiplikasjon:
1. ØV på  gangetabellen - Det blir gangeprøve straks på mandag uke 39!.
2. Multiplikasjon med tosifrede tall.  Still opp og regn ut. Oppgavene finner du i

presentasjon på elevdisk.  Velg nivå som passer og utfordrer deg litt.

Engelsk Logg inn på “Skolen” og les teksten “Join Harry Potter at the station.”
- Øv deg på å oversette teksten muntlig.
- Gjør de to oppgavene som hører til. Skolen -> Homework week 38”

Husk å øve godt på glosene.

MAGI TIL TIRSDAG:  Vi rakk ikke å ta bilder av tryllestavene
forrige uke.  Ta derfor med tryllestaven din på tirsdag
slik at vi kan ta bilde og fordele poeng.Husk at
“husene” får poeng for kreativitet når stavene lages og
hvor mange som bidrar.

Mandag

Gym fra

10-10:45

Ingen

dusjing.

Trinnet

går hjem

kl. 10:45

Tirsdag

K & H på Galtvort

Ingen tredeling,

vi jobber

klassevis

Onsdag

Fysisk aktivitet

4. time

Torsdag

M & H

gruppe 1

Sjokoladekake

a la Galtwort

Husk forkle og

ta med

matpakke!

Avslutningseksamen

på Galtvort!

Fredag

M & H

gruppe 1

Sjokoladekake

a la Galtwort

Husk forkle og ta

med matpakke!!

https://skolen.cdu.no/
https://skolenmin.cdu.no/komponent/5eeccf89ccef170e0214edc9/0?_=6-trinn-6017cf04e7a900202e92f0da&sok-tekst=harry%2520potter&sokehistorie=ja
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TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial

kompetanse

Jeg har bidratt til ekstrapoeng for “huset” mitt ved å være engasjert,
inkluderende og positiv.

Norsk Vi jobber med leseforståelse og læringsstrategier hjemme og på skolen.

Læresamtale og sammendrag

Bokslukerprisen - vi leser og vurderer tekstutdrag fra ny  litteratur.

Matematikk Multiplikasjon, gangetabellen 1-10

Stille opp og regne ut multiplikasjonsstykker med tosifrede tall (en eller begge

faktorene)

Engelsk Vi jobber med sjangeren “Low fantasy”.  Grammatikk: there is /there are.

Naturfag Planetene i vårt solsystem.

Samfunn Avslutningseksamen på Galtvort.  Du blir testet og utfordret i diverse kunnskap

og ferdigheter.

KRLE Kristendommens historie - de første kristne

Musikk Sang og Soundtrap

Kroppsøving Lek med ball

Mat og Helse Bli kjent med regler og rutiner på kjøkkenet.

Vi lager sjokoladekake og pynter den a la Galtvort.

Gloser uke 38

Engelsk Norsk

famous berømt

brick murstein

trolley handlevogn

because fordi

through gjennom

between mellom

behind bak

Quizlet

Bruk gjerne Quizlet når du øver på
glosene.  Følg denne linken

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Vi går inn i vår siste temauke på Galtvort. Elevene har gjennomført den første uken på Galtvort

meget bra og vi er sikre på at innsatsen blir minst like bra den siste uken.  Veldig kjekt å se

hvor mange har lagt ned flott arbeid i tryllestavene sine og tusen takk til Mathias, bror til

Signe i A, for kurs om Harry Potter universet med fokus på trylleformler!  Torsdag blir det

https://quizlet.com/_a7o70e?x=1qqt&i=1hytua
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avslutningseksamen i hekseri og trolldom samt klokskap, lagånd og samspill.  Vinnerhusene

kåres på fredag :)

Husk at dere hjemme skal ha tilgang til Google-kontoen med brukernavn og passord slik at

dere kan følge med på hva er gjort og ikke. Gjelder også Feide-innlogging som vi blant

annet bruker på skole.edu.no og Kikora.  Vi har forståelse for at det kan være krevende

å følge med når så mye gjøres på CB, men det er nok den nye leksehverdagen i mange

tilfeller. Gi beskjed om dere ønsker en egen innføring og forklaring.

Det blir ikke dusjing etter gym denne uken siden skolendagen blir avsluttet tidlig i forbindelse

med Snorre sin begravelse.

Uke 39 er det B-klassen som skal dusje etter gym.

Den uken elevene ikke har M & H starter de kl 10.10 i klasserommet. Det står på denne planen

hvilke gruppe som skal møte. Gruppene ligger på elevdisk.

Begge klassene har tilgang til vannkoker og micro. Regelen er at det er lov med nudler max en

gang i uken for de som ønsker det. Guttene har tilgang på micro to dager og jentene to dager.

De som ikke har mat og helse kan bruke den fritt den dagen.  Siden mat og helse gruppene

spiser på kjøkkenet er det fint at de tar med seg matpakke som ikke innebærer bruk av mikro

eller vannkoking.

Hilsen Halvor, Gudrun, Vuk og Katharina


