
UKEPLAN 44 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hvorfor vi har regler for rettskriving.   
Engelsk Jeg kan forstå å bruke uttrykk knyttet til halloween. 

Jeg kan skrive faktasetninger om feiring av halloween. 
  

Matte Kan skrive desimaltall som brøk og kan plassere desimaltall 
på ei tallinje. 

  

Naturfag Jeg kjenner til hvordan landskapet har forandret seg.    
Samfunn Jeg kjenner til antikkens Hellas.    
KRLE Jeg kan fortelle når og hvordan jødene feirer sabbat.   
Sosial kompetanse Tålmodighet- Det trenger vi når vi må vente på noe. 

Sinnekontroll   - sinnelogg 
  

Nettvett Uønskede hendelser.   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk: 
Les s.48-51 i 
Zeppelin lesebok.  

Samfunn: 
Les s.50-51 i 
Midgard.  

Norsk: 
Les s.56-57 i Zeppelin 
lesebok. 

Naturfag: 
Les s. 54 i Yggdrasil.  

·Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 1 a 
og b s.51.  
 
 
 
Vis målsjekkbok og 
få underskrift. 

Sosial kompetanse: 
Fyll ut sinneloggen i 
løpet av uka. 
 
Leveres senest 
fredag. 
 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 8 og 9 
s.57 
 

Naturfag: 
Gjør oppgave 14 s.55 i 
Yggdrasil.  

Regning  
 

Matte: 
Oppgave 3.26  i Multi 
oppgavebok. 
 

Matte: 
Jobb minst 10 
minutter med smart 
øving. 

Matte: 
Oppgave 3.8 og 3.9 i 
Multi oppgavebok. 
 
 
 

Engelsk Les teksten på side 
46 og 47 høyt for 
en voksen. Velg en 
av dialogene du 
øver ekstra godt 
på. 
 
Lær deg verset på 
side 47 utenat.  
 
Øv på glosene og 
diktat i quizlet. Link 
i classroom.  
 
 

 Les teksten på side 46 
og 47 høyt for en 
voksen. Velg en av 
dialogene du øver 
ekstra godt på. 
 
Øv på glosene og 
diktat på quizlet. Link 
i classroom.  
 
Skriv diktat 
setningene inn i 
skriveboken din. 

 
 

Ukelekse ● Øve på gloser og øveord. Det blir målsjekk på fredag. 
● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 



 

 

 

 

ORDENSELEVER Gloser og diktat 

Amy og Heline 
 

scare away - skremme vekk 
trick or treat - knask eller knep 
nuts - nøtter 
gum - tyggis 
 
Diktat: 

1. Can we make a pumpkin lamp, please? 
2. We can start at six o’clock 

 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

Stave, rettskriving, spørsmål, retteprogram, kunst, 
relieff, teater, tragedie, komedie, ruin.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Gul gruppe skal ha uteskole onsdag (Ingeborg, Charlotte, Waldemar, Christian, Johannes 
og Nikolai). Turgruppe har lov å ha med varm drikke. 

● Fint hvis alle elevene har med seg brikken til Beat the street hver dag.  
● Det blir Beat the street dag på tirsdag. Husk klær etter vær. Elevene får pølser, lapper og 

saft i matpausen. Dagen blir organisert som sist. Det er lov å bruke sykkel eller 
sparkesykkel som er i forskriftsmessig stand. Hjelm er en selvfølge. 

● På torsdag skal vi på Riska bibliotek. 
● Vi øver på cupsong i klassen. Fint hvis de som har mulighet kan ha med seg egen 

plastkopp. 
● Minner om utviklingssamtaler i uke 44 - 46. 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn: 

 

08.20 - 
09.50 

Matte/Norsk 
 
 

Beat the street 
 
 
 

KRLE Matte 
 
Riska 
bibliotek kl. 

Målsjekk/ bibliotek 



 
 
 
Hjem kl. 12.10 

9.00 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Musikk Norsk Musikk 
 

11.40 -  
13.10 

Nettvett/ 
Samfunn 

Aldersblanding 
(5. - 7. trinn 
fordelt på fire 
grupper). 

 
Samfunn 
 
 

Stasjoner 
 
Hjem kl. 13.10 

13.20 - 
14.05 

Naturfag  Naturfag  

 


