
UKEPLAN 6. TRINN UKE 50-51

Vi gratulerer Signe (13.des), Jonas EL (25.des), Jonas HM (29.des) og
Synne (29.des). med 11 årsdagene i desember!

FAG TIL
TIRSDAG

14.12

TIL
ONSDAG

15.12

TIL
TORSDAG

16.12

TIL
FREDAG

17.12
Norsk Verdens verste jul (tekstutdrag fra bok)

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/les-og-svar/verdens-verste-jul - les teksten og svar
deretter på spørsmålene.

Du skal ta screenshot av rapporten når du har svart på alle spørsmålene. Trykk Ctrl +
Alt + Tasten over 6 tallet (et rektangel med to streker). Bildet legger seg automatisk på
“min disk” - lim bildet inn i det tomme dokumentet i Classroom Norsk  (høy grad av
digital kompetanse om du får til dette!!!)

Matte Gjør oppgaver i presentasjon som er på elevdisk/matte/lekser
Tema: Sirkelen, vinkler i mangekanter og repetisjon av addisjon/subtraksjon
desimaltall

Jule-
forestilling

Øv på dansen du er med på: (“gutter” - “jenter” )
NB!! VIKTIG
Lær deg teksten muntlig utenat - bruk Kor Arti (feideinnlogging)

● En stjerne skinner i natt
● Tenn lys
● Himmel på jord
● Øv på teksten til Happy x-mas (war is over) (ikke på Feide, bruk linken)

KRLE Ferdigstill tankekartet ditt om Buddhismen, dette har du fått nok til på skolen til å bli
ferdig med :) Leveres i CR.
Hvis du ikke har levert søylediagrammet så husk å gjøre det også.
PS. Vi skal bruke litt tid på dette på skolen også.

Engelsk Øv på replikkene dine til skuespillet.
(12 days of Christmas eller Rude Alf).  Prøv å lære deg replikkene dine utenat,
dette gjelder spesielt de av dere som har få/korte replikker.

Mat og
Helse

Lag en sort julekaker hjemme. Du velger selv om du vil lage en av oppskriftene fra
M & H eller om du har en annen favoritt.  Ta med smaksprøve i matboksen og del en
kake med læringspartner:-)

Mandag:

Gym:

ikke dusjing
pga gult nivå

Lucia-

forestilling

med

fadder-

barna

Tirsdag

K & H

tredeling

Onsdag

Juleverksted hele

trinnet

1.-3. time

Ta med et tomt

syltetøyglass e.l

(litt stort om du

har

Fysisk aktivitet

4. time

Husk innesko!

Torsdag

M & H

gruppe 2

Gruppe 2 i 6A

lager enkle

quesadilla til

klassen :)

+

Julevask

Fredag

M & H

gruppe 2

Gruppe 2 i 6B

lager enkle

quesadilla til

klassen :)

+

Julevask

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/les-og-svar/verdens-verste-jul
https://www.youtube.com/watch?v=_FH-mLsf_Y8
https://www.youtube.com/watch?v=m4Jpi29X6hI
https://www.youtube.com/watch?v=mK9Gwn8_BsQ
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FAG MANDAG
20.12

TIRSDAG
21.12

ONSDAG
22.12

Litt forlenget skoledag

pga innspilling av

forestilling. (ca kl 1445)

Matematisk

julekalender :)

Siste skoledag!

Første skoledag

etter ferien er

tirsdag 4. januar.

Mandag:

Gym:

I Ynglingen

Husk dusjetøy

Forestilling

A for B

B for A

med opptak!

Skoledagen blir litt

utvidet og avspasering på

onsdag!

Tirsdag

Forestilling for

fadderbarna med

opptak

(i tilfelle alt ikke ble
bra mandag)

Matematisk

julekalender

Juleverksted del II

(julekort og avslutte

oppgaver)

Onsdag

Siste skoledag!

Grøtfest!

Godteri

(brus + maks 20 kr)

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei

Vi er veldig lei oss for at vi ikke har anledning til å inviterer dere til forestilling, men vi har fortsatt øvingen
og planlegger å filme forestillingen og gjøre filmen tilgjengelig for dere. Vi satser på at det blir greit,  selv
om det ikke blir det samme som å se det i virkeligheten.  Vi gjør innspillingen mandag uke 51 i en litt
utvidet skoledag og går heller hjem og tar juleferie kl. 13 onsdag ( i steden for kl 14).  Gudrun reiser til
Island onsdag morgen, og Katharina og Helene har klassene.

🔦Tirsdag 14. desember er det fint hvis alle kan ha med seg noe som lyser, for eksempel Lucia - lys,
lommelykt, sykkellykt e.l."

Vi skal ha juleverksted onsdag 15.. og ber om at elevene tar med seg et syltetøyglass el. noe lignende (Må
være uten etikett og ta med lokk)

Onsdag 22. desember:  I og med at Stavangerskolene nå er på gult nivå blir besøket i Stokka kirke avlyst,
men vi satser på å få til julegrøt på skolen!

Vi minner om at det under normal drift SKAL være med gymtøy og dusjeutstyr hver mandag.  Det er ikke
valgfritt å dusje etter gymtimene, for vi kjenner på lukten i klasserommet at det absolutt er et behov…..
Minner samtidig om bruk av deodorant og t-skjortebytte onsdager etter fysisk aktivitet. Det blir viktig de to
neste ukene også i gymtimene siden vi ikke får lov å dusje på gult nivå.
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Mat og helse - gruppe 2 skal ha M&H neste uke også. De skal lage lunch til hele klassen og gjøre
julevasken på kjøkkenet. Vi har en plan for gruppe 1 i B som ligger en økt bak. Det ordner vi i løpet av

våren, så det skal bli rettferdig til slutt.

Vi ønsker alle en strålende julefeiring! Takk for godt
samarbeid i året som har gått. Vi gleder oss til ferie og håper
på at vi er tilbake på grønt nivå i januar. Uansett skal vi
fortsette den gode utviklingen fra denne høsten:-)

Hilsen Helene, Vuk, Gudrun og Katharina


