Mosterøy skole - der kunnskap og trivsel gror

5.trinn

Ukeplan, uke 3
Fag:

Mål:

Norsk

Vitser og gåter:
-

forklare hva som kjennetegner vitser og gåter
fortelle vitser og gåter med innlevelse
skrive egne vitser og gåter
Rettskriving - replikkstrek og anførselstegn

Matte

Tid og kalender
-

regne med tid

Engelsk

Let’s Read - Charles Dickens/Oliver Twist

Naturfag

Jorda og sola
-

Samfunnsfag

beskrive ved hjelp av modeller og tegne hvordan døgn og årstider oppstår.

Hellas i antikken
-

kunne fortelle noe om religion, styresett og levevis i gamle Hellas.
kunne gi eksempler på noe fra det gamle Hellas som har påvirket samfunnet vårt i dag.

K&H

5A- veving, 5B- Sløyd (skjærefjøl)

KRLE

Nettvett - personvern

Kroppsøving

Utegym:  Ha med gode uteklær, elevene trenger ikke gymtøy (Hallen og garderobene
er stengt).

Sosialt

Sosial ferdighet framover er takknemlighet.
Det er når vi legger merke til og er glad for noe som skjer og sier det.

Til tirsdag

Til onsdag

Til torsdag

Til fredag

Lesing

Les teksten “Hva er et
år?” som ligger i
Google Classroom,
Naturfag.

Les teksten “Deling”
og se musikkvideoen
som ligger i Google
classroom, Norsk

Les vitsene som ligger
i Google classroom,
Norsk.

Les side 48 og 49 i
Midgard.

Skriving

Gjør oppgavene i
Google Classroom,
Naturfag .

Gjør oppgavene i
Google Classroom,
Norsk .

Gjør oppgavene i
Google Classroom,
Norsk .

Gjør oppgavene i
Google Classroom,
Samfunnsfag.

Regning

Gjør oppgave 19 og
20, side 151 i
matteheftet.
Gjør oppgavene i bok.

Gjør oppgave 21 og
22, side 151 i
matteheftet.
Gjør oppgavene i bok.

Gjør oppgave 23 og
24, side 151 og 152 i
matteheftet.
Gjør oppgavene i bok.

Gjør oppgave 25 og
26, side 152 i
matteheftet.
Gjør oppgavene i bok.

English

- Read the text Charles Dickens p. 112 in Quest TB - write down keywords as you read
- Use your keywords to make three sentences about Charles Dickens
- Read the text Oliver Twist p. 110 in Quest TB
- Answer the After reading questions a-e p. 111 in Quest TB

(Ukelekse)
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Informasjon
Korona:
Det er viktig at elevene holder 1m avstand til medelever i samme
kohort og 2 m til andre elever.
Hjemmearbeid: Dersom elevene er hjemme fra skolen (lette
sykdomssymptomer eller karantene) ligger det informasjon på
skolens nettside om hva de kan jobbe med. Dette ligger på
trinnets side under “Informasjon”.
Mobilbruk: Vi minner om at elevenes telefoner skal ligge avslått
sekken.
Refleksvest:Det er nå mørkt om morgenen, så vi
oppfordrer alle til å ha på refleksvest.
Headset: Fint om elevene har med seg sitt eget headset til bruk
på skolen. Dette fordi det nå er mye strengere med utlån fra skolen
pga corona.
.
Kroppsøving: Det er viktig at elevene har egnede klær til å være ute i kroppsøvingstimer og fysaktimer.
Det er lurt å ha regnbukse eller en utebukse.
Busskort: Husk at dere skal bruke busskortene fra i fjor! Skolen oppfordrer elever til å gå, sykle eller bli
kjørt til skolen. Dropsoner er ved avdeling 1 eller ved Klubbhuset.
Melk og frukt: Dette bestiller dere selv gjennom skolelyst.no og skolefrukt.no.
Hilsen
Kristine Torstveit (kristine.torstveit@stavanger.kommune.no) - 5A
Øydis Westersjø (oydis.westersjo@stavanger.kommune.no) - 5B
Alvilde Tobiassen (alvilde.tobiassen@stavangerskolen.no) - Engelsklærer

Fravær: Husk å gi beskjed dersom en elev må være hjemme fra skolen. Ring skolens
administrasjon (51 72 03 00) mellom 08.00 – 08.45. Dersom eleven er syk over flere dager, vil vi ha
beskjed hver dag.
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