
UKEPLAN 6. TRINN UKE 43

Vi gratulerer Melendi med 11 årsdagen 27.oktober
og Eirik 31. oktober.

FAG TIL
TIRSDAG

26.10

TIL
ONSDAG

27.10

TIL
TORSDAG

28.10

TIL
FREDAG

29.10
Norsk lese/
skrive

Rettskriving (vi starter på dette i timen på mandag)
1) Lag fullstendige og gode setninger til de 20 ordene i dokumentet i Classroom

(alle setninger må begynne med ulike ord + bestå av minst 5 ord)
2) Skriv hvert av ordene minst tre ganger i skriveboken din. Skriv fint!

Disse ordene er de neste 20 fra 40 orddiktaten vi hadde forrige uke. Hele diktaten
kommer på ny fredag 29.10.

Les teksten “Hilsen en som elsker deg” i Zeppelin lesebok side 64- 69. Svar på
spørsmålene som ligger i dokumentet på Classroom ETTER at du har lest hele 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 Avrunding av desimaltall og addisjon og subtraksjon av desimaltall.

Oppgavene finner du i presentasjon på elevdisk.  Velg nivå som passer.
(Vi jobber med dette på mandag og tirsdag)

Engelsk Les teksten og jobb med oppgavene som ligger i Classroom - Homework week 43.

Øv deg på å oversette leseleksen muntlig til norsk.

Krle Gjør ferdig filmen om hinduismen. Skal leveres i Classroom innen fredag.

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

MAT OG
HELSE

UKE 43 ELLER 44 (skal være fullført innen fredag 5. november)

Lag en av rettene vi har laget på skolekjøkkenet (oppskrifter på elevdisk). Du må gjøre
avtale med en voksen hjemme om når det passer og ta ansvar for planlegging,
gjennomføring og RYDDING. Det er lov å få hjelp, men det skal vise at du har gjort
dette før.   Legg inn en kort egenvurdering m/bilde i presentasjonen i Classroom Norsk

https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket/biblioteket-5-7-trinn-5f3e62937a08ec9c90cb5c72-5f3f1c6460e9d57667bada73
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Mandag:

Gym inne:

Begge

klassene skal

skifte og

dusje.

Tirsdag

6A

Mattestasjoner

K & H

tredeling

Onsdag

6B Mattestasjoner

Fysisk aktivitet

4. time

(med elever fra

idrettslinje fra St

Svithun

Torsdag

M & H

gruppe 1

Spagetti

Bolognese

+

Vaniljedrøm

Fredag

M & H

gruppe 1

Spagetti

Bolognese

+

Vaniljedrøm

Studentene

kommer!

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 og leseforståelse

Vi jobber med leseforståelse og læringsstrategier hjemme og på skolen.

Bokslukerprisen - vi leser og vurderer tekstutdrag fra ny litteratur.

Matematikk Vi øver på avrunding med desimaltall.

Vi øver på addisjon og subtraksjon med desimaltall (stille opp og passe på at

enere er under enere, tideler under tideler osv.)

Engelsk Engelskspråklige land - UK.   Grammatikk: substantiv som man ikke kan telle.

Naturfag Forsøk og forsøksrapport. Fokus på begrepene problemstilling, hypotese og

konklusjon.

Samfunnsfag FN og Atiyas historie (tolke kilder )

KRLE Vi gjør ferdig filmen om hinduismen i WeVideo.

Musikk Sang: “Beat for beat.”

Kroppsøving Lek og samspill

Mat og Helse Bli trygg på oppvaskrutiner og samarbeid på kjøkkenet. Vi lager Spagetti

Bolognese og Vaniljedrøm



UKEPLAN 6. TRINN UKE 43
Gloser uke 43 - Uncountable nouns

Engelsk                             Norsk

poverty fattigdom

trouble trøbbel

weather vær

wisdom visdom/klokskap

violence vold

advice råd

hunger sult

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

andre klær etter dusjing.  Husk håndkle!

Vi har startet høstens utviklingssamtaler og minner om at alle husker tiden de er tildelt nå i

uke 43 og 44. Innkalling sendt på mail i mandag 4. oktober..

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.

Elevene har fått i oppdrag å repetere en av oppskriftene fra mat og helse hjemme. Det står i

oppgaven at de har ansvar for planlegging, gjennomføring OG rydding og at de skal gjøre avtale

med dere hjemme i forkant.  De har over to uker på å gjennomføre oppdraget og de skal skrive

en kort oppsummering i en felles presentasjon som ligger i Classroom Norsk.

Mange elever slurver med å bruke dekselet som alltid skal være på chromebook.  Fint om dere

hjemme sjekker at det er på plass når CB legges i sekken. Hvis de har mistet det må dere finne

et alternativ, for skolen har ikke et lager av dette.

Hilsen Halvor, Gudrun og Katharina

https://quizlet.com/_agcf41?x=1qqt&i=1hytua

