
UKEPLAN 6. TRINN UKE 13

Gratulerer med 12 årsdagen til Sofie SH 28. mars

FAG TIL
TIRSDAG
29. mars

TIL
ONSDAG
30. mars

TIL
TORSDAG
31. mars

TIL
FREDAG
1. april

Norsk Ordklasser
Les teorien og gjør oppgavene som står i presentasjonen Ordklasser 6. trinn
Denne uken er det mest fokus på adverb  + fortsette med ordklassene vi jobbet med
forrige uke.

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 Brøk, desimaltall og prosent
Gjør oppgaver i presentasjon som du finner på elevdisk-matte-lekser:
Omgjøring mellom brøk og desimaltall, forkorte og utvide brøk

Det er viktig at du leser og studerer eksemplene godt, slik at du lettere forstår oppgavene.

Engelsk Se denne filmen om adverb. Gjør oppgave 183, 184, 185, 186 og 188 fra de utleverte arkene
som handler om adverb. Studer teksten nøye. 6B: hvis du har muligheten er det supert om du
får gjort leksen før dobbeltimen på torsdag. Vi skal jobbe videre med adverb i denne timen.
Husk å øve på glosene!

Ekstra utfordring: Gjør oppgave 187 og 189 i tillegg.

Mandag:

Pubertets-

undervisning

med

Helsesyke-

pleier

Gutter

Gym

Ynglingen

inkl dusjing

Velkommen

til samtaler

i A

Tirsdag

Trivselsdag

elevrådet

1.- 3 time

Mattestasjoner A

Naturfag B

K&H utgår pga

trivselsdagen!

Velkommen til

samtaler i A og

B

Onsdag

Mattestasjoner B

Fysisk aktivitet

4. time

Husk innesko!

6B Musikk

6A Norsk

Velkommen til

samtaler i B

Torsdag

M & H

gruppe 2

Sprø seipinner
og potetmos

GUTTEMIDDAG
6B

Fredag

M & H

gruppe 2

Sprø seipinner og
potetmos

Ukesoppsummering

med gloser,

begreper og

oppgaver fra både

norsk og matte.

https://www.youtube.com/watch?v=94aFcx6oliY
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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 Ordklasser (adjektiv, substantiv, verb, preposisjoner, adverb)

Matematikk Brøk, desimaltall og prosent
Jeg kan gjøre om mellom brøk og desimaltall

Engelsk Future me - dreams. I grammatikken fokuserer vi på adverb.

Naturfag Sansene lukt, smak og syn

Samfunnsfag Middelalderen

KRLE Etikk og etiske dilemma

Musikk Improvisasjon

Kroppsøving Lek , stafetter og løpsteknikk

Mat og Helse Sprø seipinner med potetmos og knaskegulrøtter

Gloser uke 13

Norsk Engelsk

lykkelig happily

raskt quickly

stille quietly

sakte slowly

endelig finally

vakkert beautifully

Quizlet

Gjerne bruk quizlet til å øve på glosene.
Trykk på denne linken. På gloseprøven
må du kunne oversette fra engelsk til
norsk og fra norsk til engelsk. På
gloseprøven vil du også få spørsmål om
du kan skrive en setning ved bruk av et
av ordene.

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/
https://quizlet.com/_bb01ue?x=1qqt&i=46ik7o
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INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei alle sammen

Vi er midt i samtaletid og er ca halvveis i begge klasser. Dersom det oppstår noe som gjør at

dere må bytte i siste liten er det fint å få beskjed senest dagen før, slik at vi har med det vi

trenger av papirer hjemmefra. Legg det inn i kalenderen slik at vi slipper at tiden glemmes

ut:-)

● Torsdag 31. mars inviterer guttene 6B foreldre og søsken til middag.  Møt opp  på mat

og helserommet. Maten blir servert fra kl. 16

● Maten koster 50 kr pr person og hele familien er invitert. Gi beskjed via guttene om

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

Overskuddet går til klasseturen.

● Det var i 6B litt uklart ift om det skulle betales for elevene også, så noen har gjort det

og noen ikke. Vi  tenker vi at blir riktigst at alle gjør det siden det uansett går tilbake i

reisekassen. Det er fortsatt mulig å vippse på 40246447 (Katharina sitt nummer og

gjelder B klassen jenter)

● Under middagen vil det også bli solgt lodd med noen påskepremier, så ha vippsen klar

(eller kontanter)

● Videre er middagsplanene:  gutter 6A torsdag 7. april kl 16.

Hilsen Gudrun, Helene, Maren og Katharina


