
UKEPLAN 47 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hvorfor vi har regler for rettskriving.   
Engelsk Jeg kan lese engelskspråklig barnelitteratur.  

Jeg kan finne substantiv og adjektiv i en tekst.  
  

Matte Kan navnet på ulike geometriske figurer. Jeg kan finne 
parallelle linjer. 

  

Naturfag Jeg kan forklare ordene friksjon, akselerasjon og energi.    
Samfunn Jeg kan fortelle om utviklingen i Romerriket fra by til et 

stort rike.  
  

KRLE Jeg kan gi eksempler på hvordan kristne ber. 
Jeg kan si den gyldne regel. 

  

Sosial kompetanse Tålmodighet- Det trenger vi når vi må vente på noe. 
Sinnekontroll   - konsekvenser 

  

Nettvett Uønskede hendelser.   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing  Norsk: 
Les s.66-69 i 
Zeppelin lesebok.  

Naturfag: 
Les s.62-64 i 
Yggdrasil.  

Norsk: 
Les s.76-77 i Zeppelin 
lesebok. 

Samfunn: 
Les s. 62-64 i Midgard.  

·Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 22 
og 23 s.69.  
 
 
 
 

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

Norsk: 
Gjør oppgave 40 s. 
77.  
 

Samfunn: 
Skriv ned minst 5 
faktasetninger fra sidene 
du har lest.  

Regning Matte: 
Gjør s. 96 og 97 i multi grunnbok i løpet av uka. 
 
 
 
 
 
 

Engelsk Les hele teksten på 
side 60 og 61 for en 
voksen. Les ekstra 
godt på replikkene 
dine og forsøk å 
lære dem utenat.  
 
Velg 3 av glosene 
som du skriver en 
setning til.  

 Les hele teksten på 
side 60 og 61 for en 
voksen. Les ekstra 
godt på replikkene 
dine og forsøk å lære 
dem utenat.  
 
Øv til diktat med 
høyfrekvente ord. 

 
 

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

 



 

 

 

ORDENSELEVER Gloser og diktat 

Sebastian og 
Lukas.  

 

wild - vill 
tame - tam 
I don`t care - jeg bryr meg ikke  
ever - noen gang 
anywhere - noe sted 
 

1. Look at my friend. She is really good at riding. 
2. It is her jacket. 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

Hvor, hva, hvem, hvordan, hvorfor, hvilken, 
amfiteater, akvedukt, mosaikk, friksjon.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Vi øver på cupsong i klassen. Fint hvis de som har mulighet kan ha med seg egen 
plastkopp. 

● 5. trinn har kantine fredag 22.november.  
● Vi gjennomfører elevundersøkelsen i løpet av uka. 
● 5. trinn starter med svømming tirsdag 26.nov. Klassen skal da ha svømming i stedet for 

gym i 10 uker. 

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
Norsk 

Gym 
 

KRLE Matte 
Norsk 

Målsjekk 
Matte 
Norsk 
Kantine 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Matte Musikk Norsk Kantine 
 



11.40 -  
13.10 

Nettvett/ 
Samfunn 

Sosial 
kompetanse 
 
Hjem 12.10 

K&H 
 i klassen 

Samfunn Stasjoner 
 
Hjem kl. 13.10 

13.20 - 
14.05 

Naturfag  Naturfag  

 


