
 UKEPLAN FOR 6. TRINN – UKE 3 
Gratulera med 12-års dagen til Catriona 17.01 og Vetle 19.01! 

- 

 FAG   TIRSDAG  

15.01 

ONSDAG 

16.01 

TORSDAG 

17.01 

FREDAG 

18.01 

Skrive 

6. trinn disk: Kopier dokumentet om Verb uke 3 over på egen disk. Les gjennom 
teorien og gjør oppgavene som står på side 2. 
Jobb minst 20 minutter med linken Fri fantasi som ligger i Classroom. 

 Lese- 

oppdrag 

Tekst og leseoppdrag i Classroom: Hva er EU og Brexit? 
6A til torsdag og 6B til fredag 

 Matte  

  

Multi Smart Øving - Jobb minst 20 
minutter med tredimensjonale 
figurer. 

Fullfør oppgaver fra mattetimen på 
onsdag. 6A til fredag og 6B til torsdag. 

Engelsk   

  
 
 

* Quizlet: Øv på ukas gloser!  
(link i Classroom) 
 
 

William Tell 
TB. s. 86-88  
WB. Gjør skrivelekse + 
grammatikkoppgaver som ligger i 
Classroom 
6B til torsdag og 6A til fredag 

Samfunn   Europa - vår verdensdel. Fullfør arket med storformer og fyll inn den ANDRE 
kolonnen med navn i tabellen som du kopierer fra 6. trinn disk.  
6A torsdag /6B fredag 
Lær deg minst 10 nye hovedsteder i land i Europa (utenfor Norden) - Bruk gjerne 
Salaby - Kart - Europeiske hovedsteder når du øver 
 

  

Mandag 
 
 
 

 Gym: 
Volleyball 
Husk  gymtøy 
inkl sko og 
håndkle! 

Tirsdag 
 

 

Kunst og 
håndverk: 

 
Siste gang på den 

stasjonen du er nå.. 

 

Onsdag 
 

Fysisk aktivitet! 

 

Naturfag 6a 

 

Musikk 6B: 

Mozart 

 

 

ALLE må ha klar 

2018 review til å 

henge på veggen 

 

 

 

Torsdag 
 

6A 
Mat og helse 

Gruppe 1 
Wok 

Gruppe 2 møter på 
skolen 

 kl. 10.10 

 

6B KRLE: Islam 

Fredag 
 

6B 
Mat og helse  

Gruppe 1 
Wok 

 
 

Gruppe 2 
møter på skolen 

 kl. 10.10 

 

6A KRLE: Islam 

 

Målprøve 
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  FAG  LÆRINGSMÅL – Dette jobber vi med på skolen og hjemme.  
Norsk  Jeg kjenner til intervju-sjangeren og vet hvordan intervju kan skrives. 

Jeg kan trekke ut viktig informasjon av en fagtekst og holde en læresamtale. 

Matematikk   Jeg kan fortelle om egenskapene til ulike tredimensjonale figurer som sylinder, 
prisme, pyramide, kule, kube og kjegle. 

Engelsk   Jeg vet at de fleste regelrette verb (svake verb) får -ed i preteritum på engelsk. 
(to help - helped, to jump - jumped, to rain - rained) 

Naturfag  Vi gjør forskjellige forsøk i naturfag og skriver rapport etterpå. 

Samfunn   Jeg kan navnene på verdensdelene, og jeg kan fortelle om Europas lokalisering og 
grenser og om Europas klima, vegetasjon, befolkning og geografiske hovedtrekk (flere 
uker på dette målet) 

KRLE  Jeg kjenner til de fem trosartiklene i islam, tidsregningen i islam og to viktige høytider i 
denne religionen; id al-fitr og id al-adha. 

Musikk  Jeg vet hvem Wolfgang Amadeus Mozart var, og jeg kan lage en ringdans sammen 
med medelever til en menuett som han har komponert. 

Kroppsøving   Tema:  Volleyball 
 

 

UKENS GLOSER 

town - by 

oat - havre 

excited - spent 

to explain - å forklare 

hens - høner 

outside - utenfor 

to practise - å øve 

though - allikevel 

to spot - å få øye på 

to continue - å fortsette 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

● Vi er godt i gang med siste halvdel av sjette klasse. Elevene jobber godt og vi har fokus på 

hvordan den enkelte kan få best mulig læringsutbytte. Vi varierer i metoder og prøver 

samtidig å holde en rød i det vi gjør. Elevene  blir utfordret i å bli bevisste på hva som skal 

til for at de opplever mestring. Det er flere som oppdager at det ikke holder å rase 

gjennom arbeidet på mandag og tro at de husker det på fredag :-) 

 

● 6A - jenteforeldre: Husk middag, onsdag 16. januar mellom kl. 16-17 

● 6B - jenteforeldre: Husk middag, onsdag 23. januar mellom kl. 16-17 

● 6A - gutteforeldre: Husk middag, onsdag 30. januar mellom kl. 16-17 

 

      Hilsen June, Renate, Gudrun og Katharina 

 

 


