
UKEPLAN 6. TRINN UKE 11

Ingen bursdager denne uken.

FAG TIL
TIRSDAG
15. mars

TIL
ONSDAG
16. mars

TIL
TORSDAG
17. mars

TIL
FREDAG
18. mars

Norsk Til tirsdag:
Fullfør presentasjonen dere har jobbet med
i gruppen slik at alt er klart når ordføreren
kommer :-)
Ha kontroll på:

● Hva går ideen deres ut på?
● Hva viser prototypen og hvordan

virker den?
● Hvorfor er akkurat dette viktig for

byen din?
● Hvilke bærekraftsmål dekker den?

Fortell hjemme om det dere har gjort og vis
presentasjonen til de hjemme (alle skal ha
tilgang til presentasjonen dere lager..

Leseoppdrag:
Les teksten “Verdens største primtall er
funnet” som ligger i Classroom og svar på
oppgavene som ligger i dokumentet.

Les minst 80 minutter i egen bok.
Vi har fått en del nye bøker på skolens bibliotek, så de som ikke har bok kan låne i leksetimen
på mandag

Matte
Oppgaver i presentasjon “Lekse uke 11 - Kan du det nå”
Ha fokus på fin føring og vis utregning!!

Engelsk Øv på presentasjonen deres. Gjerne få hjelp av noen hjemme. Hvis du synes det er ubehagelig
å presentere på engelsk - ikke få panikk. Ingen MÅ fremføre, men dere BØR. Det er veldig kjekt
om dere gjør det. Jeg er der for å hjelpe. Er dere ikke ferdig må dere ha den ferdig til
torsdag(B)/fredag(A). Dere finner vurderingskriteriene (Assessment criteria) vi fant frem til
sammen i timen under emnet “Celebrations around the world” i Classroom.
Det blir ingen gloser denne uken.

Ekstra utfordring: se oppgaven “Extra challenge week 11 - prepositions of place” i Classroom.
Husk å “lever”. De som ikke blir levert får jeg ikke sett på.

Mandag:

6B:

Ishallen

6A:

Håndball i

Ynglingen

(NB!

Skiftetøy og

dusjeutstyr)

Tirsdag

Kl 10.00-ca 12

Utstilling av

SMART

prosjektet

K&H

utgår da

utstillingen går

inn i K&H

timene.

Utelek / spill

resten av dagen

Onsdag

Mattestasjoner A

og B

Fysisk aktivitet

4. time

Husk innesko!

6A Musikk

6B Musikk

(1 time hver)

Torsdag

M & H

gruppe 2

Vegetar

Chunky
tomatsuppe og

grønnsaks-
quesadillas

JENTEMIDDAG
7B

Fredag

M & H

gruppe 2

Vegetar

Chunky tomatsuppe
og grønnsaks-

quesadillas
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TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial
kompetanse

Samarbeid:
Jeg kan si/stå for det jeg mener på en respektfull måte.
Jeg kan lytte til hva andre har å si
Jeg kan godta at andre har en annen mening enn meg selv.

Norsk Smart Teknologi

Matematikk Geometri - oppsummering av areal, omkrets og volum

Engelsk Stay together - Celebrations around the world. Presentasjon av de ulike
feiringene.

Naturfag Smart Teknologi

Samfunnsfag Smart Teknologi

KRLE Etikk

Musikk

Kroppsøving Skøyter og håndball ( klassevis)

Mat og Helse Vegetarmat, tomatsuppe og grønnsaksquesadilla

Gloser uke 11

Det er ingen gloser denne uken. Jeg vil at dere skal

fokusere på å øve på presentasjonen.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei alle sammen

Invitasjon til samtaler blir sendt ut mandag 14. mars om ettermiddagen. Den legges ut på

hjemmesiden og blir sendt på mail.

Vi har  litt mer info omperioden mellom vinter- og påskeferie. Blant annet:

● Ishallen: 6B mandag 14. mars. (6A skal være i gymsalen og spille håndball)

● Utviklingssamtaler i ca uke 12 og 13. (innkalling blir sendt ut i starten av uke 11 og lagt

ut på hjemmesiden

● Torsdag 17. mars inviterer jentene i 7B foreldre og søsken til middag.  Møt opp  på mat

og helserommet, maten blir servert fra kl. 16, kom når det passer i løpet av det

tidsrommet :-)  Maten koster 50 kr pr person og hele familien er invitert. Gi beskjed via

jentene om hvor mange som kommer. Må vite det innen onsdag for å kunne planlegge

mengde.  Overskuddet går til klasseturen.

● Det vil også bli solgt lodd med noen påskepremier, så ha vippsen klar (eller kontanter)

https://sosemplan.no/modeller-og-verktoy/pals/treningsprogram/samarbeid/5-7-trinn/jeg-kan-si-sta-for-det-jeg-mener-pa-en-respektfull-mate/
https://sosemplan.no/modeller-og-verktoy/pals/treningsprogram/samarbeid/5-7-trinn/jeg-kan-lytte-til-hva-andre-har-a-si/
https://sosemplan.no/modeller-og-verktoy/pals/treningsprogram/samarbeid/5-7-trinn/jeg-kan-godta-at-andre-har-en-annen-mening-enn-meg-selv/
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● Videre er middagsplanene: gutter 6B torsdag 31. mars kl 16.

○ Jenter 6A torsdag 24. mars og gutter 6A torsdag 7. april kl 16.

Det er kjempekjekt, og litt travelt, med Smart prosjektet.  Elevene er kreative og jobber godt

sammen i grupper. Alle er godt i gang med prototypen og på mandag må vi fullføre

presentasjonen. På mandag kan det hende at gruppene har behov for litt ekstra tid i

fellesskap, og da legger vi til rette for det i klasserommet etter skoletid.

Tirsdag får vi besøk av Ungt Entreprenørskap, ordføreren og representanter fra Smartbyen

Stavanger.  Alle gruppene skal få presentere sine ideer og det vil bli premiering innen ulike

kategorier som samarbeid, beste ide, beste prototype og beste presentasjon.  Vi skal ta masse

bilder og legge ut en liten sak til dere i etterkant.

Hilsen Gudrun, Helene, Maren og Katharina
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