
UKEPLAN 6. TRINN UKE 19
Vi gratulerer Ea Sophie med 12 årsdagen 14. mai:-)

FAG TIL
TIRSDAG
9. mai

TIL
ONSDAG
10. mai

TIL
TORSDAG

11. mai

TIL
FREDAG
12. mai

Norsk Runde 3 i leseprosjekt: Fullfør boken, 6B innen torsdag og 6A innen fredag.

Lær deg replikkene dine utenat denne uken, evt øv godt på innlevelse og tydelig stemme.
Ta med kostymer og rekvisita til onsdag.  Ons, torsdag og fredag øver vi på scenen
med fullt utstyr :)

Matte

Mattemaraton

Denne uken skal du kun jobbe med mattemaraton, både som lekse og på skolen.  Jobb
minst 60 min med mattemaraton + det vi gjør på skolen,  og registrer minst 30 km
distanse.
(Tips, en sykkeltur rundt Stokkavannet er 8,2 km + distansen til/fra hjemmet ditt)
1 time organisert trening = 3 km,   1 time hopp på trampolinen = 3 km

Engelsk Vi skal lære oss sangen “Dancing Queen”. Du finner sangteksten i mappen “Forestilling -
Europanytt 2022” på Elevdisk. Les nøye gjennom teksten. Her er link til sangen hos Kor Arti.
Syng sangen minst tre ganger.
Ingen gloser denne uken! Dere har nok av øving som det er!

Ekstra utfordring: “Extra challenge week 19 - Wonder” finner du under “Wonder” i Classroom.
Husk å trykke på “lever”.

Forrige uke startet vi opp med et bokprosjekt i engelsk som kommer til å vare frem til sommeren.
Vi skal lese boken Wonder av R. J. Palicio og se filmen etterpå. Dere har fått utdelt hver deres
perm som skal ligge fast i sekken i denne perioden.

Mat og
helse

Gruppe 1: Øving til kokkekamp, vi skal lage TACOBURGER med hjemmelaget hamburgerbrød

Les gjennom oppskriftene på det vi skal lage.  Oppskriftene og link til bildeforklaring finner dere
på elevdisk/mat og helse.  Husk at du må klikke på linken inne på nettsiden for å se bilder av
fremgangsmåten. Alle på gruppen må møte godt forberedt.

Mandag:

UTEGym

på

Stavanger

Stadion kl.

12:30-14.00

Vi øver til

Tinestafetten

Ta med sykkel

og hjelm,

trenger ikke

dusjutstyr

Tirsdag

Øving A

Engelsk B

Kl 10:00

TINESTAFETTEN

på Stavanger

Stadion

K & H ?

NordicEdge

utstilling i byen.

12:00-14:00

Onsdag

Øving B

Fysisk aktivitet

4. time

6A/6B Musikk, øve

til forestilling

Torsdag

M & H

gruppe 1

Tema:
Tacoburger

Øve til
foretilling

Fredag

M & H

gruppe 1

Tema: Tacoburger

Øve til forestilling

https://www.korarti.no/sanger/dancing-queen
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TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial
kompetanse

Vi fortsetter å øve på godt samarbeid, men vil også ha ekstra fokus på
språkbruk!! Gjøre hverandre godt på forestilling!

Norsk Leseprosjekt.  Forestilling og lære sangtekster og replikker utenatt!

Matematikk Mattemaraton: Repetisjon av temaer vi har jobbet med gjennom året.

Engelsk Book project - Wonder. Vi jobber oss gjennom kapittel for kapittel i boken
Wonder.

Naturfag

Samfunnsfag Vi bruker tiden til å forberede forestilling.

KRLE Etikk og etiske dilemma

Musikk Sang og bevegelse / forberede forestilling

Kroppsøving Løpsteknikk, sprint og veksling i stafett

Mat og Helse Tacoburger. Vi øver til kokkekamp og har fokus  på selvstendighet, orden  og
samarbeid.

Gloser uke 18

Ingen gloser denne uken heller:-)

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei alle sammen

Mattemaraton er godt i gang og flere elever har allerede klart å få et lodd (en matteløype på

200 oppgaver + 42,2 km).  Vi fortsetter med samme innsats, og håper at alle elevene vil klare å

få et lodd i løpet av denne uken.  Ukens mattelekse er kun MATTEMARATON, i tillegg setter

vi av en del tid til å jobbe med dette på skolen.  Vi vil også veldig gjerne få hjelp av dere

foreldre til å minne elevene på å jobbe litt ekstra med Mattemaraton hjemme, det er lov å

gjøre mer enn det som står som lekse :)

Oppgavene i Mattemaraton er nivådelt i 5 nivåer og er veldig god og viktig repetisjon av alle

temaene vi har jobbet med dette året.  Mer informasjon på www.mattemaraton.no for de som

er interessert.

Nordic Edge: Ungt Entreprenørskap inviterte oss til å stille med to av prototypene på

utstilling i byen den 10. mai.  Det er Blobb fra 6B og Turdag fra 6A.

Denne uke avslutter vi leseprosjektet og elevene får i lekse å fullføre boken slik at de er klare

til runde 3.   Obs! det er veldig viktig at det blir gjort til rett tid.  Etter runde 3 med lesing

skal de snakke om det de har lest ved hjelp av ulike roller som MillaMiljø, HamzaHandling,

KasperKarakter og SaraSpørsmål.  De får forskjellige roller hver uke.

http://www.mattemaraton.no
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Gym uke 19: Vi har gym på Stavanger Stadion denne uken også hvor det blir fokus på

løpsteknikk og veksling i stafett før Tinestafetten 10. mai.

Ta med utesko (gode sko til å løpe i).  Vi flytter gym til slutten av dagen slik at de som ikke går

på leksehjelp kan gå rett hjem etter gym.  Det er ikke mulighet til å dusje etter gym.

TINESTAFETTEN: I år er Tinestafetten i en mye mindre format enn den har pleid å være.

Det er ikke lenger Skjalg som arrangerer stafetten for oss, nå må skolene arrangere det selv.

Denne gangen har Tjensvoll skole meldt seg som arrangør og vi blir ca 5 skoler som deltar.  Vi

skal være på Stadion kl. 10

Det var veldig vellykket å gi elevene lekse i Mat og Helse slik at de kunne møte godt

forbedredt til timen.  Vi fortsetter med det de neste to ukene også.  Noen elever hadde til og

med øvd på å lage retten hjemme og det viste godt igjen med tanke på selvstendighet og

mestringsopplevelsen.

Viktige datoer fremover

● Tirsdag 10.mai: Tinestafetten på Stavanger Stadion

● Tirsdag 10. mai: Nordic Edge (utstilling i byen) - to grupper fra Smart-uken

● Mandag 16. mai: Prøvemarsjering til 17.mai-tog - husk flagg.

● Onsdag 18. mai: Forestilling 6A  kl 1145 og 1800

● Torsdag 19. mai: Forestilling 6B  kl 1145 og 1900 (NB! Ny tid)

● Tirsdag 24. mai kl. 17-19: HEI VERDEN.  Viktig at dere sjekker at det ikke er kamp

denne dagen da arrangementet er obligatorisk skole (dere får fri tidligere siste

skoledag)

Informasjon om 17. mai, møteplass og hentepunkt, kommer neste uke + på skolens hjemmeside.

Hilsen Gudrun, Helene, Maren og Katharina


