
LEKSER OG INFORMASJON FOR 5. TRINN                                           UKE: 21      DATO: 23.05-25.05

mariann.hagen@kristiansand.kommune.no

bjorg.imeland@kristiansand.kommune.no

tone.klovning.kvivk@kristiansand.kommune.no

Engelsk ordbok: https://nb.glosbe.com/

På tirsdag i 1. og 2. økt skal vi plukke søppel i grøfter og kanter rundt skolen og ned

mot myra.

På torsdag er det Kristi himmelfarts-dag og derfor fri torsdag og fredag.

Plassering av ansatte for neste år er publisert på skolens hjemmeside. Marte

Holmesland Tveite blir ny kontaktlærer for 6A og André Vigebo Haugen for 6B.

5b skal ha sommeravslutning på Lucky bowl på Lund mandag 23.mai kl.18. Oppmøte

kl. 17.45. Det koster 134.50 pr.elev. (Spesialtilbud). Pengene kan vippses til Karin

tlf.nr. 90913353 innen mandag.

Ukas faglige mål:

Norsk: Lære fakta om småkryp som lever

rundt oss.

Matte: Brøk, desimaltall og prosent.

Engelsk: Jobber videre med faktaplakat

Ukas sosiale mål:JEG BIDRAR POSITIVT I

SAMARBEIDSOPPGAVER.

TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG

NORSK: Les s. 24-25 i Yggdrasil høyt for

en voksen. Stopp opp og finn forklaring

på ord du ikke forstår.

ENGELSK:

Skriv gloser i gloseboka. Øv!

Do word map

NORSK: Les s. 26-27 i Yggdrasil høyt for

en voksen. Stopp opp og finn forklaring

på ord du ikke forstår.

MATTE:

Lag 3 oppgaver som handler om brøk,

desimaltall eller prosent. Skriv pent, slik

at andre forstår det du har skrevet. Skriv

løsningene under oppgavene.

ENGELSK:

Retting og underskrift i gloseprøvebok.

Øv på gloser.

FRI! FRI!

Engelsk: Skriv glosene i gloseboka ei gang på mandag. For å øve gloser kan du f.eks. skrive alle glosene minst 5 ganger per dag (hvis du vil kan du bruke gloseboka til

dette), stave ordene høyt for deg selv og en for en annen person, bruke quizlet, eller at noen andre sier ordet på norsk og du må stave det høyt eller skrive det på engelsk.

Gloser:

Ascension - Kristi Himmelfartsdag public holiday - helligdag day off - fridag Friday - fredag Thursday - torsdag school - skole
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