
UKEPLAN 48 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hvorfor vi har regler for rettskriving.   
Engelsk Jeg kan fortelle om kjente mysterier i verden på engelsk.   
Matte Vet hva spisse-, stumpe- og rette vinkler er. Kan beskrive 

egenskaper ved todimensjonale geometriske figurer. 
  

Naturfag Jeg kan forklare hva som skjer når jeg puster   
Samfunn Jeg kan fortelle om utviklingen i Romerriket fra by til et 

stort rike.  
  

KRLE Jeg kan si den gyldne regel. 
Jeg kan fortelle litt om kristen dåp og konfirmasjon. 

  

Sosial kompetanse Ærlighet- Vilje til å si det som er sant.  
Sinnekontroll   - sosial ferdighet 

  

Nettvett Kildekritikk.    

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing  Norsk: 
Les s.70-75 i 
Zeppelin lesebok.  

Naturfag: 
Les s.80-81 i 
Yggdrasil.  

Norsk: 
Les s.78-79 i Zeppelin 
lesebok. 

Samfunn: 
Les s. 66-67 i Midgard.  

·Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 31, 
32 og 33 s.75.  
 
 
 
 

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

Norsk: 
Gjør oppgave 42 s.79. 
Du kan enten lage 
tankekart på eget ark 
eller i mindmap.  
 

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

Regning  
 
 
 
 
 
 

Matte: 
Jobb minst 10 
minutter med smart 
øving. 
 

 Matte: 
Jobb minst 10 minutter 
på smart øving 

Engelsk Les teksten på side 
66-67 høyt for en 
voksen hjemme. 
Velg ett av 
mysteriene som du 
leser ekstra godt 
på, og velg en 
faktasetning som 
du lærer deg 
utenat. 
 
My workbook 
oppgave 5, s.48 

 Les hele teksten på 
side 66-67. 
 
Øv på gloser og 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 

Ingeborg og 
Charlotte.  

 

mystery - mysterium 
alien - romvesen 
ghosts - spøkelser 
horrible - fryktelig 
dangerous - farlig 
 

1. It is so dangerous. 
2. She saw him when he ran away. 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

vott, bål, får, tårn, håp, rotte, hopp, oksygen, 
lunger, karbondioksid.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

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

● 5. trinn starter med svømming tirsdag 26.nov. Klassen skal da ha svømming i stedet for 
gym i 10 uker. 

● Vi har juleverksted torsdag og fredag 1.time.  

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
Norsk 

Svømming 
 

KRLE Juleverksted Juleverksted 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Matte Musikk Norsk Musikk 
 

11.40 -  
13.10 

Nettvett/ 
Samfunn 

Sosial 
kompetanse 

Faglig arbeid  
 i klassen 

Samfunn Stasjoner 
 
Hjem kl. 13.10 



 
Hjem 12.10 

13.20 - 
14.05 

Naturfag  Naturfag  

 


