
Ukeplan for 5. trinn uke 50 og 51

Hei alle sammen,

- Juleforestilling 13. desember. 2. trinn opptrer med Lucia

- Lystog fredag 16. desember: Det gledes til at alle klassene på Lassa skole vil gå i lystog og

synge julesanger sammen foran blokkene ved siden av skolen. Det ønskes at alle har

hodelykt/lommelykt og refleks slik at vi lyser godt opp.

- Kirkebesøk tirsdag 20.12: For de som eventuelt ønsker et alternativt tilbud på skolen må det

meldes på mail til: lassa.skole@stavanger.kommune.no innen 16.12.

- Det er flere som ikke har fått på bokbind på to mattebøker, en engelsk og en norskbok.

- Flott med oppladet chromebook og headset, samt gymsko!

- Halvor er 100 % sykemeldt. Marianne Kiær vil være kontaktlærer frem til Halvor er tilbake.

- Juleferie: siste skoledag før juleferien er onsdag 21.11.22.  Første skoledag for elevene i 2023 er tirsdag 3.1.23

Vi ønsker alle en riktig god jul!

Med vennlig hilsen Mariann, Marianne, Åse, Beate og Halvor

E-post: mariann.halvorsen@stavangerskolen.no marianne.kier@stavangerskolen.no

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=lassa.skole%40stavanger.kommune.no&authuser=0
https://www.minskole.no/lassa/Underside/18181
mailto:mariann.halvorsen@stavangerskolen.no
mailto:marianne.kier@stavangerskolen.no


Ukeplan for uke 50 og 51 12.12 - 21.12

FAG Tema TIL FREDAG

Norsk

Dybdelesing/

leseforståelse

Jul

Les / lytt til boken Verdens verste jul

Vi har lyttet til boken i uke 49 og 50.

Skriv de riktige svarene i tildelt dokument på Classroom!

Husk fullstendige svarsetninger og god rettskriving!

Matte Multiplikasjon og

divisjon

Matematikk tildelt Smil - Skolen Julenøtter - skolen

● Det er 8 julenøtter totalt.

● Hver julenøtt har 4 svaralternativer, og hvert svaralternativ har en tilhørende bokstav.

● Det er ett riktig svaralternativ i hver julenøtt.

● Sett sammen bokstavene til et ord. Ordet er løsningen på årets julenøtter

● Skriv svar /løsning på et matteark.

Hvis “Julenøtter” er for utfordrende, velg da et oppgaveark som handler om multiplikasjon.

Engelsk Take an interest.

Verbs

Engelsk 5: Finding Astra- nouns 1, 2 , 3, 4 og 5 (substantiv)

Tildelt på Smil - Skolen

Skriv riktig svar i engelsk skrivebok ( english homework) på oppgave 3 (nouns)

Øv godt på glosene!

Omvendt

Adventskalender

Innsamlingsaktivitet: Vi hjelper og jobber for et bedre liv for mennesker i Bangladesh.

Tips til aktiviteter:

Pante flasker, rydde rommet, ta ut av oppvaskmaskinen, støvsuge, vaske badet, lage

middag…..

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/les-og-svar/verdens-verste-jul
https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/matematikk/julenotter-2022-matematikk-5-7-62b57533c8f1e3447bbee04b-61122135c71a3f53c1a66712-636e0df7202bcb0c4d8b51e7?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/overom-engelsk-5-7/finding-a-home-62b57533c8f1e3447bbee04b-6241b928317037d5cdecc06a-6278ebdecab71468221a0d3b


Gloser uke 50 og 51:  Christmas

Norsk Engelsk

julenissen Santa Claus

julaften Christmas Eve

snømann Snowman

ribbe Ribs

julepresang Christmas presents


