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Ingen bursdagsbarn denne uken.

FAG TIL
TIRSDAG

19.10

TIL
ONSDAG

20.10

TIL
TORSDAG

21.10

TIL
FREDAG

22.10
Norsk lese/
skrive

Rettskriving: Lag fullstendige setninger til de 20 ordene i dokumentet i Classroom +
skriv hvert av ordene minst tre ganger i skriveboken din.
Disse ordene er fra 40 orddiktaten vi skal mandag morgen. Diktaten kommer på ny
fredag 29.10.

TIL TORSDAG: Zeppelin lesebok: Les teksten “Jørgen + Anne = Sant” side 46 - 53.
Gjør oppgavene som ligger i dokumentet i Norsk Classroom når du har lest teksten.

Les minst 20 minutter i egen bok hver    skoledag = 80 minutter pr uke.
Hvis du ikke har bok hjemme finnes det mye bra på biblioteket på “skolen”

Matte Fullfør Kikora Gjøremål innen fredag

Grunnleggende desimaltall

Desimaltall med tideler, hundredeler og
tusendeler. tall.
Oppgavene finner du i presentasjon på
elevdisk.  Velg nivå som passer.
(Vi jobber med dette på mandag og tirsdag)

Engelsk Se videoen og les teksten. Øv deg på å oversette muntlig til norsk.

Gjør oppgavene som ligger i Classroom - Homework week 42.

Krle Gjør ferdig manuset til filmen om hinduismen.

Vi jobber med manuset på skolen også. B-klassen på tirsdag og A-klassen på onsdag.

Mandag

Foto-

grafering

6B

0940

Gym inne:

Begge

klassene skal

skifte og

dusje.

Tirsdag

6A

Mattestasjoner

K & H

tredeling

Onsdag

6B Mattestasjoner

Fotografering 6A

10:25

Fysisk aktivitet

4. time

Torsdag

M & H

gruppe 2

Laks i folie med

urtesmør og

provencepoteter

Husk forkle!

Fredag

M & H

gruppe 2

Laks i folie med

urtesmør og

provencepoteter

Husk forkle!

https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket/biblioteket-5-7-trinn-5f3e62937a08ec9c90cb5c72-5f3f1c6460e9d57667bada73
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/132563?videoObjectId=29618&pref=0&videoActive=True&selectedVideoIsEmbed=False
https://www.elevkanalen.no/Ebok/43104/1
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TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial

kompetanse

Vi har fokus på å unngå unødvendig kommentering og at det ikke alltid er hva vi
sier som kan bli oppfattet dumt, men hvordan vi sier det.

Norsk Tema: Rettskriving

Vi jobber med leseforståelse og læringsstrategier hjemme og på skolen.

Skriver korte anmeldelser med overskrift, produktbeskrivelse og vurdering.

Bokslukerprisen - vi leser og vurderer tekstutdrag fra ny litteratur.

Matematikk Vi øver på å plassere og lese av desimaltall på tallinje og å bestemme verdien til

sifrene i et desimaltall.

Vi øver på å skrive desimaltall på utvidet form (eksempel: 5,19 = 5+0,1+0,09)

Engelsk Engelskspråklige land - Storbritannia.

Naturfag Vårt solsystem - gruppene gjør ferdig faktaplakaten og presenterer denne.

Samfunn Puberteten, hormoner og følelser

KRLE Vi skriver ferdig manus til filmen om hinduismen i WeVideo.

Musikk Sang og Soundtrap

Kroppsøving Tredeling med turn, styrke og Rumpeldunk (siden vi ikke fikk avsluttet den

skikkelig)

Mat og Helse Bli trygg på oppvaskrutiner og samarbeid på kjøkkenet. Vi lager Laks i folie med

urtesmør og provencepoteter.

Gloser uke 42

Engelsk                             Norsk

independent selvstendig

island øy

further lengre

part of del av

differences forskjeller

between mellom

Quizlet

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

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei

Dusjing.  Nå har vi lov til å bruke alle fire garderobene på Ynglingen og derfor skal alle elevene

dusje på mandag.  Det er helt ok å komme i gymtøy på skolen, men da skal det byttes til andre

klær etter dusjing.  Husk håndkle!

https://quizlet.com/627134822/gloser-uke-42-flash-cards/
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Tur med fadderklassene.  Onsdag formiddag ca fra 9-11 skal vi på tur sammen med

fadderklassen vår.  Vi drar til “Kubakken”, leker sammen, lager bål og griller pølser. Ta med

pølser og gjerne noe varmt å drikke.  Ikke ta med kjeks eller snop!  Fint hvis elevene også tar

med ferdigspikket pinne til å tre pølsene på (eller teleskop-grillpinne hvis dere har)

Foreldresamtaler i uke 42 og 43.  Vi begynner med foreldresamtaler torsdag etter høstferien.

Innkalling kommer denne uken.

Vi ønsker at elevene alltid har et sett med hodetelefoner i sekken. Det trenger ikke være noe

nytt og dyrt, bare det fører lyden rett inn i ørene når det skal lyttes til ulike tekster eller se

filmklipp.

Det går fint i Mat og Helse faget og vi håper elevene prøver oppskriftene  hjemme slik at dere

får smake. Eventuelt lager noe annet slik at de får erfaringer på kjøkkenet. Oppskriftene

ligger på elevdisk.

Fint om alle tar med eget forkle slik at vi slipper så mye klesvask hver uke. Det var mange som

glemte å ta med denne uken.

Hilsen Halvor, Gudrun og Katharina


