
UKEPLAN 6. TRINN UKE 20
Uke 20

FAG TIL
TIRSDAG
17. mai

TIL
ONSDAG
18. mai

TIL
TORSDAG
19. mai

TIL
FREDAG
20. mai

Norsk
Denne uken har vi alt fokus på 17. mai og forestilling. Du MÅ  pugge på replikker og
øve på innlevelse. Viktig å kunne tekst på sangtekstene.

VIKTIG!!Husk å ta med det utstyret du trenger til forestillingen.

Matte

Mattemaraton

Mattemaraton, både som lekse og på skolen.

Noen trenger oppgaver og noen trenger distanse. Sett deg et mål for hva du bør klare
for å få flere lodd.  Vi gir et hint på mandag om hva du bør prioritere.

(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 Gjør minst to ruter på bingoarket “choose kind”. I engelsken snakker vi om hvilke dere har
krysset av og hva dere har gjort.
Ingen gloser denne uken!

Vi leser boken Wonder av R. J. Palicio. Dere har fått utdelt hver deres perm som skal ligge fast
i sekken i denne perioden.

Mat og
helse

Gruppe 2: 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:

Prøve-

marsjering

Kl 10.00

med Eiganes

skolekorps

General-

prøver

begge

klasser.

Tirsdag

GRATULERER

MED

DAGEN!

Onsdag

Tannpleier kommer på

besøk i begge

klassene

Tema: Tannhelse

6A: Forestilling for

A-klassene kl. 11:45

6B Musikk

-  -  -

6A: Forestilling for

foreldre og søsken

kl. 18:00

Alle i 6A må møte

17:30

Torsdag

6A: M & H

gruppe 2

Tema:
Tacoburger

6B: Forestilling

for B-klassene

kl. 11:45

-  -  -

6B: Forestilling for

foreldre og søsken

kl. 19:00

Alle i 6B må

møte 18:45

Fredag

M & H

gruppe 2

Tema: Tacoburger

Ut på tur etter

lunch!

Vi skal samle

MM-km med sykkel.

Husk hjelm og sjekk

bremsene før start!

Gudrun har fri,

Helene er vikar.
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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 gode på forestilling!

Norsk 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 Tannpleier!

Samfunnsfag Vi bruker tiden til å forberede forestilling.

KRLE Etikk og etiske dilemma

Musikk Sang og bevegelse / forberede forestilling

Kroppsøving Prøvemarsjering -

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

Fantastisk innsats av begge klasser i Mattemaraton.  Regner vi gjennomsnittet har hver elev

regnet mellom 600-700 oppgaver.  Vi er imponert over innsatsen og pågangsmotet.  De fleste

har allerede klart å få minst ett lodd (en matteløype på 200 oppgaver + 42,2 km) og flere

elever har t.o.m fullført alle 5 nivåene for 6. trinn og er blitt flyttet opp på 7.trinns oppgaver

(Det tilsvarer 1000 oppgaver!)

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

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

● 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 1815 (NB! Ny tid igjen)
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● 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)

Viktig info om 17. mai

Alle elevene møter senest 9:30 ved Eiganes Gravlund.

Informasjon om 17. mai, møteplass og hentepunkt står på skolens hjemmeside.  Det er Gudrun

(92404783) og Katharina (40246447)  som går med klassene.  Gi oss beskjed dersom noen blir

forsinket til oppmøte. Elevene kan lagre nummeret vårt for denne dagen dersom det oppstår

kaos ved togets slutt. Vi vil bli stående der toget stopper til vi opplever at alle har kontroll på

videre avtaler.  A-klassene vil gå på venstre side av toget og B-klassene på høyre side.

Forestillinger:

Forestillingene på dagtid er primært tenkt for de andre klassene på skolen.  A-klassen viser til

A-klassene og B til B.

Foreldre, søsken og ev. besteforeldre er velkommen til forestilling kl. 18.  De av dere som ikke

har anledning til å komme på kveldstid er selvsagt velkomne på skoleforestillingen på dagtid.

6A: Det blir sommeravslutning for elever og foreldre i mediateket rett etter forestillingen.

6B: Det vil bli salg av kaffe og kaker før/etter forestillingen til inntekt for klasseturen.

Hilsen Gudrun, Helene, Maren og Katharina


