
UKEPLAN 6. TRINN UKE 21

Vi gratulerer Stella med vel overstått 12 årsdag (21. mai)

Mandag

23. mai

Tirsdag

24. mai

Onsdag

25. mai

Torsdag

26. mai

Fredag

27. mai

Forberede oss

til Hei Verden:

Presentasjon og

poster

Gym:

Tredeling i

gymsalen

Matte:

Lodd og MM

Trivselstimer

arrangert av

elevrådet.

Gjøre klart til

HEI VERDEN

(K&H utgår)

Norsk:

Skrive dagbok

Matte:

Mønster og

koordinat-

system

Mat og Helse:

Planlegging av

kokkekampen

Kristi himmelfartsdag

på torsdag

og

fri på fredag :-)

Husk:

Gymtøy,

dusjeutstyr og

innesko.

Husk:

Ta med frukt,

sjokoladeplate,

kjeks el lignende

til fruktkurv.

Lapp med
forklaring blir
lagt i matboksen
mandag.

Husk:

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

Sosial

kompetanse

Vi gjør innsats for andre.  Tema: Hei Verden

Norsk Sjanger: Dagbok

Matematikk Mønster og koordinatsystemet.

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

boken Wonder.

KRLE Etikk og etiske dilemma

Musikk Sang og bevegelse / forberede forestilling

Kroppsøving Tredeling: Lek med og uten ball (inne)

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei alle sammen

Takk for alle gode tilbakemeldinger på forestillingene våre. Det har vært veldig kjekt å jobbe

med og vi er utrolig stolte av gjengen!

Vi går for en leksefri uke siden det er to dager fri og Hei Verden- arrangement. Men det er en

del ting de skal huske å ta med på tirsdag:-) og det er selvfølgelig lov å gjøre litt

mattemaraton hvis det mangler lodd og km for å fullføre flere lodd.

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++!)

Viktige datoer fremover:

● Tirsdag 24. mai kl. 17-19: HEI VERDEN.  Arrangementet er obligatorisk skole (dere får

fri tidligere siste skoledag)

● Kokkekamp gruppe 1 - uke 22 og gruppe 2 - uke 23

● Vassøytur i uke 24

● Siste skoledag i 6. klasse 22. juni :-)

I B- klassen skal vi ha en post som heter “pynte muffins”. Ni elever har meldt seg til baking og

sier de har avklart det med dere hjemme (?) Trenger 2-3 til??  De som ikke baker håper vi kan

ta med seg et bidrag til pynt. Vi har snakket litt i klassen om hva det kan være og elevene har

med forslag hjem på mange (feks nonstop, knuste Smash, oppklipte lakrissnorer,

minimashmellows osv)

Hilsen Gudrun, Helene, Maren og Katharina
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