
Ukeplan for 5. trinn uke 48 og 49

- Leseuker: Da er hele Lassa skole igang med den siste leseuken. Takk til dere som har gitt

småpremier. Det er fremdeles anledning å gi, dersom noen ønsker det.

- Skolens egen solidaritetsaksjon; Hei verden - omvendt adventskalender. Elevene utfører

arbeidsoppgaver hjemme, til støtte/solidaritet for barn i nød i Bangladesh. Husk å levere den

grønne konvolutten :) I stedet for å legge penger i konvolutten, bes foreldre om å vippse ønsket

beløp til skolens Hei-verden nummer som er #560347. Beløpet noteres på en lapp og legges i den

grønne konvolutten. De som vil, kan tegne penger og legge oppi.

- Torsdag 1.12: DKS; Lydia

- Juleforestilling 13. desember. 2, trinn opptrer med Lucia

- Lystog fredag 16. desember: Det gledes til at alle klassene på Lassa skole vil gå i lystog og synge julesanger sammen foran

blokkene ved siden av skolen. Det ønskes at alle har hodelykt/lommelykt og refleks slik at vi lyser godt opp.

- Det er flere som ikke har fått på bokbind på to mattebøker, en engelsk og en norskbok.

- Flott med oppladet chromebook og headsett.

- Halvor er 100 % sykemeldt. Marianne Kiær vil være kontaktlærer frem til Halvor er tilbake.

- Juleferie: torsdag 22.12.22 - tirsdag 2.1.23

Vi ønsker alle to fine uker !

Med vennlig hilsen Mariann, Marianne, Åse, Beate og Halvor

E-post: mariann.halvorsen@stavangerskolen.no marianne.kier@stavangerskolen.no

https://www.heiverden.no/project-land-subpage/peru/peru-1
https://www.denkulturelleskolesekken.no/
https://www.minskole.no/lassa/Underside/18181
mailto:mariann.halvorsen@stavangerskolen.no
mailto:marianne.kier@stavangerskolen.no


Ukeplan for uke 48 28.11 - 2.12

FAG Tema TIL FREDAG

Norsk Skrive bokanmeldelse

og gode

setningsstartere

Dybdelesing/

leseforståelse

Jul

Les 20 min i egen bok hver dag!

Fargelegg leselodd

Norsk 5 grunnbok: Les  “Super - Nadia” s. 52.

Les høyt for en voksen. Øv på god flyt og fint tonefall.

Skolen: Øverom, Hippietid, tegnsetting. Se tildelt smil

Skolen: Øverom, Hippietid, skriv riktig. Se tildelt smil

Husk å øve på øveordene!

kommunikasjon - tonefall - lytte

Matte Multiplikasjon og

divisjon

Matematikk oppgavebok 5

Overskrift: Lekse uke 48

Gjør oppgave 2.36, 2.39, 2.41, 2.44 og 2.45 på sidene 40 - 43.

Husk marg, skriv fint i rutene og doble streker under svar.

Engelsk Take an interest.

Verbs

Engelsk 5: Textbook: Les ”The Tortoise and the Hare ” på side 60-61  i Textbook. Lydfiler

til sidene finner du her.

Classroom: Gjør oppgaven  “Homework week 48 - The Tortoise and The Hare”.

Øv godt på glosene!

Omvendt

Adventskalender

Innsamlingsaktivitet: Vi hjelper og jobber for et bedre liv for mennesker i Bangladesh.

Tips til aktiviteter:

Pante flasker, rydde rommet, ta ut av oppvaskmaskinen, støvsuge, vaske badet, lage

middag…..

https://skolenmin.cdu.no/komponent/overom-hippietid-tegnsetting-6273d6d081a8ea10a8596eb4
https://skolenmin.cdu.no/komponent/overom-hippietid-skriv-riktig-6273d6c881a8eac066596eaf?_=5-trinn/norsk/overom-norsk-5-7-bokmal/hippietid-62b57533c8f1e3447bbee04b-6093a7c69a28061992aede37-621e16dafba869abbbbd5644-627900cdb27efd1319ae330a
https://les.unibok.no/#cappelendamm/p194656/4441/2
https://skolenmin.cdu.no/_/engelsk/engelsk-5-lyd-5d667c6c390c4e00291b4ec2-6019a4c7c5cea19272045f2d?showIntro=true


Ukeplan for uke 49 5.12 - 9.12

FAG Tema TIL FREDAG

Norsk Skrive bokanmeldelse

Dybdelesing/

leseforståelse

Jul

Norsk 5 grunnbok:

Les side 54 “ Jeg er berømt! ”.

Les også høyt for en voksen hjemme.

Gjør oppgavene 1, 2,  3, 4 og 5  på s. 55.

Skriv fint og ordentlig i norsk leksebok NB! God rettskriving og fullstendige svarsetninger..

Husk å øve på øveordene!

respekt - samtale - diskusjon

Matte Multiplikasjon og divisjon Matematikk oppgavebok 5

Overskrift: Lekse uke 49

Gjør oppgave 2.46, 2.48, 2.50, 2.51 og 2.52 på sidene 44 og 45.

Husk marg, skriv fint i rutene og doble streker under svar.

Engelsk Take an interest

The Seasons  - Winter

Classroom - “Homework week 49 - Signs of winter”. Se videoen og gjør oppgavene som hører

til.

Husk å øve på glosene!

Omvendt

Adventskalender

Innsamlingsaktivitet: Vi hjelper og jobber for et bedre liv for mennesker i Bangladesh.

Tips til aktiviteter:

Pante flasker, rydde rommet, ta ut av oppvaskmaskinen, støvsuge, vaske badet, lage

middag…..

https://app.elevkanalen.no/fag/990/produkt/1880/del/13098/artikkel/147403


Gloser uke 48 - The Tortoise and The Hare

Engelsk Norsk

race kappløp

gather samler seg

brags skryter

challenges utfordrer

rest hvile

Gloser uke 49  - Signs of winter

Engelsk Norsk

below under

winter vinter

bright lys

quiet stille

tracks spor

Øveord uke 48

Fagord - Forklaring

● kommunikasjon - å gjøre noe felles, ha kontakt,

gi og få informasjon

● tonefall - måten vi “ synger på”, måten vi sier

noe på i en bestemt situasjon

● lytte - høre etter, å lytte aktivt er å vise at

man hører etter

Øveord uke 49

Fagord - Forklaring

● respekt - å vise respekt er å godta mennesker som de er,

respektere andres meninger og væremåte

● samtale - å snakke sammen

● diskusjon - mennesker sier hva de mener om en sak, ulike

meninger kommer frem og blir diskutert




