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Hipp, hipp, hurra for Gudrun 25/9!  

 

 FAG  TIL 
TIRSDAG 

22.09 

TIL 
ONSDAG 

23.09 

TIL  
TORSDAG 

24.09 

TIL 
FREDAG 

25.09  
Norsk 
lese 

 
 

Les minst 20 
minutter i valgfri 
bok. 

Les minst 20 
minutter i valgfri bok. 

Les minst 20 minutter 
i valgfri bok. 

Les minst 20 minutter 
i valgfri bok. 

Husk å registrere bøker og antall sider på Norli Junior, for da er du med i jakten 
på premier og du bidrar i klassen. 

Norsk 
skrive/ 
samtale

 

 Fullfør oppgavene med “hvert, vært, verdt 
og vert”. Oppgaven ligger på Elevdisk 5. 
trinn/norsk og du skal skrive hele 
setninger inn i skriveboken din. 

Fyll ut din side i 
leseoppdraget som 
ligger i Classroom 
Norsk. 

Matte 

 

 Gjøremål Kikora 
Tekstoppgaver med 
tenkebokser 
 

 Gjøremål Kikora 
Kvikkbilder 

Engelsk 
 
 

 5A til fredag og 5B til torsdag 
Les: My Pet (Ligger på Teamdisk 5. trinn) 
Skriv: Gjør oppgave i Classroom 
Gloser: Øv på Quizlet (se bak på planen) 

Andre 
fag

 

  

Mandag 
 

Innegym 
 1.-2 time 

Møt i 
klasse- 
rommet 

 
Gymtøy+sko 
ikke dusjing.  
Fotografering 

av klassen  
5A: kl 13.00 
5B: kl 13.20  

Tirsdag 
 
 
 

        K&H 2.- 3.t: 
Trinnet deles i tre 

grupper.  
Åse sin gruppe:  

tegning og maling 
Gudrun sin gruppe:  

korssting 
Beate:  

masker 

Onsdag 
  
 
 

Torsdag Fredag 
 

 
3. time: KAKEFEST! 
Du har gjort en 
kjempeinnsats, og 
fortjener en 
velsmakende premie 
etter å ha 
gjennomført tre 
nasjonale prøver. 
Takk til de som har 
sagt de kan bake til 
oss :) 
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Ukens hjelpere 
5A  Mats og Markus                              5B  Silje og Eirik 

 

 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). 
Hele skolen: Vi hilser på hverandre med øyekontakt - smil smitter 

Norsk  Vi lærer for å lære (læringsstrategier), leser mye og øver på rettskriving. 

Matematikk  Vi jobber med tall, regneartene og tallforståelse. 

Engelsk  Jeg kan lage setninger og spørsmål hvor jeg bruker verbet TO BE i presens  
(am, is, are) 

Naturfag Vi lærer om forskjellige typer skog og hvilke planter som lever der. 
Samfunn  Vi samtaler og visualiserer hvilken rolle du og andre har som elev.  

KRLE Vi samtaler om etiske problemstillinger. 

Musikk Vi lytter til musikk, og gjenkjenner ulike sjangre.  

Kroppsøving  Samarbeidsleker og spill med hele trinnet inne. 
 

Gloser uke 39 

friendly - vennlig                           to buy - å kjøpe 
to stroke - å klappe/stryke           years - år (mange) 
fur - pels                                       animal - dyr 
soft - myk                                     lovely - herlig 

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 

Fotografering av klassene på mandag: 5A kl 13.00, 5B kl 13.20.  
 
Gym mandag: Det ble enda en endring på gymtimen på mandager.  Nå starter vi med gym i 1. og 2. 
time og har spising og storefri til vanlig tid (se timeplan på hjemmesiden). Men fortsatt lurt å ha litt 
ekstra mat til rett etter gymmen slik at det blir fullt fokus i 3. timen med matematikk. 
 
Fredag 25. sept feirer vi at vi har fullført Nasjonale prøver. Begge klassene har nok kakebidrag, så vi 
gleder oss. Tusen takk til dere som baker :) 
 
Elevene har to gjøremål i Kikora denne uke. Vi er litt usikker på antall oppgaver vs tid. De vil få tid til å 
jobbe med begge gjøremålene på skolen, mandag og onsdag/torsdag, men gi oss beskjed dersom 
dere ser at det blir for mye. 
 
Husk å abonnere på Lassa sin hjemmeside, både Lassa skole og den aktuelle klassen. 
 
Hilsen Beate, Anette, Gudrun, Terje, Mariann og Katharina.   

 
 

https://quizlet.com/_8pxtkh?x=1qqt&i=2zryig
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