Ukeplan for 5. trinn 2019/2020

Uke 36

LÆRINGSMÅL
Norsk:
English:
Matematikk:
KRLE:
Naturfag:
Samfunn:
Kroppsøving:
K og H:
Musikk:
Sosialt:

2.-6.september

ØVEORD

Jeg kan bruke biblioteket, og finne en skjønnlitterær bok som jeg skal skrive bokmelding til.
I can talk and write about myself, my family and what kind of house we live in.
Jeg kan bruke addisjon og subtraksjon med minnetall og låning.
Jeg kan fortelle om sentrale kristne ritualer.
Jeg vet forskjellen på barskog, løvskog og blandingsskog.
Jeg kan forklare hva målestokk er.
Jeg kan utfordre meg selv.

også
hun
dette
være
over

ENGLISH WORDS
who = hvem
why= hvorfor
what = hva, hvilken
which = hvilken
when = når
where = hvor
how = hvordan

Jeg kan lytte til musikk og beskrive hva jeg hører.
Vi blir enda bedre kjent.

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

INFORMASJON
Engelsk framføring: Denne uka skal elevene
ha en liten presentasjon om seg selv på
engelsk (1-2min.). Vi skriver teksten på skolen,
men de må øve godt hjemme.
Tøfler: Alle elevene skal ha tøfler på skolen. Ta
med så fort som mulig :)
Utegym: På fredag har vi utegym. Vi dusjer
etterpå, så husk håndkle og såpe.
“Bli kjent - samtaler”: Det blir “Bli kjent samtaler med nye lærere i uke 36. Alle må
sjekke e-post for innkallelse.
Foreldremøte: Høstens foreldremøte er
onsdag 18.september. Hold av datoen!
Sykling: I 5.klasse skal vi på flere sykkelturer.
Øv godt på sykkelferdighetene dine!
Mat/frukt: Fint hvis elevene har med seg en
ekstra skive eller frukt torsdag og fredag. Disse
dagene er lange og derfor får klassene en
ekstra pause ute og tid til å spise litt.
Nasjonale prøver:
Norsk - 6/9
Matematikk - 10/9
Engelsk - 19/9
inger.melhus.hommersand@sandnes.kommune.n
o
silje.wittenberg@sandnes.kommune.no
eli.hansen@sandnes.kommune.no

LESING

Norsk: CB, Salaby, norsk
NY, biblioteket. Velg en
bok og les/lytt i 15 min

English 5A: Please read
and understand p.24 in
Quest textbook.

English 5B, 5C, 5D: Please
read and understand p.24 in
Quest textbook.

Norsk: CB, Salaby, norsk NY,
biblioteket. Velg en bok og
les/lytt i 15 min

SKRIVING

Norsk: Skriv en setning
til hvert av øveordene.
Skriv hvert øveord 3
ganger etter setningen.

English 5A: Finish writing
the text “It’s my life”.
Remember to write your
name, age, where you are
from, what house you live
in and about your family (5
sentences).
Norsk: Skriv en setning til
hvert av øveordene. Skriv
øveordene 3 ganger etter
hverandre. Skriv i norsk
skrivebok.

English 5B, 5C, 5D: Finish
writing the text “It’s my life”.
Remember to write your name,
age, where you are from, what
house you live in and about
your family (5 sentences).

Norsk: Zeppelin språkbok, s
13. Gjør ferdig oppgave 10
a-c.

REGNING

DIGITALT

FOKUSORD

Matematikk:
Multi grunnbok:
Gjør oppgave 1.36 side 14
og 1.64 side 23.
English: Quizlet. Make
sure you can read, write
and understand the
English words.

Norsk: Øv godt på øveordene.
Det blir en diktat/test i disse
på fredag.

Matematikk:
Multi grunnbok:
Gjør oppgave 1.82 side 27 og
1.87 og 1.88 side 28.
English: Quizlet. Make sure
you can read, write and
understand the English
words.

https://quizlet.com/_6y
7414
MUNTLIG

ANNET

https://quizlet.com/_6y7414
English 5A: Practise
presenting your text “It’s
my life”, 1-2 minutes.

English 5B, 5C, 5D: Practise
presenting your text “It’s my
life”, 1-2 minutes.
Husk bokbind på bøkene!

mathias.grov.kyte@sandnes.kommune.no

