
UKEPLAN 6. TRINN UKE 37

Velkommen til
Galtvort Høyere Skole for Hekseri og Trolldom

FAG TIL
TIRSDAG

13.09

TIL
ONSDAG

14.09

TIL
TORSDAG

15.09

TIL
FREDAG

16.09
Norsk
lese/
skrive

Langlesing: Utdrag fra Harry Potter og Mysteriekammeret +
refleksjon
Du finner uttdraget når du logger inn på skolen.cdu.no og trykker på smilefjeset. Les
utdraget og fyll inn din side i presentasjonen som ligger på Classroom Norsk

Matte Multiplikasjon:
1. ØV på  gangetabellen - vi skal ha gangeprøve mandag neste uke! Vi har

resultater fra uke 37 i 5, klasse og en forbedring kan gi poeng til “huset” ditt.
2. Gjøremål Kikora - Multiplikasjon med arealmodellen. Velg læringssti ut fra hvor

godt du klarer introduksjonen.

Engelsk Til torsdag:
Gjør ferdig filmanmeldelsen av “Harry Potter and the Philosopher's stone” som vi
jobbet med på tirsdag - ligger i Classroom.

Husk å øve godt på glosene.

MAGI TIL TORSDAG: Lag din egen tryllestav slik at du er klar
til trylleformeltimen:-)  Se presentasjon på elevdisk med
forslag til hvordan den kan lages.
Husk at “husene” får poeng for kreativitet og bidrag.

Mandag

Gym inne:

A-klassen

skal dusje

Rumpel-

dunk

Tirsdag

K & H

tredeling

Onsdag

Fadderlek

(endelig har vi lov)

Fysisk aktivitet

4. time

Torsdag

M & H

gruppe 2

Sjokoladekake

a la Galtwort

Husk forkle

og ta med

matpakke!

Elevrådsvalg!

Fredag

M & H

gruppe 2

Sjokoladekake

a la Galtwort

Husk forkle og ta med

matpakke!!
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TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial

kompetanse

Jeg har bidratt til ekstrapoeng for “huset” mitt ved å være inkluderende og
positiv.

Norsk Vi jobber med leseforståelse og læringsstrategier hjemme og på skolen.

Læresamtale og sammendrag

Bokslukerprisen - vi leser og vurderer tekstutdrag fra ny  litteratur.

Matematikk Multiplikasjon, gangetabellen 1-10

Engelsk Filmanmeldelse og repetisjon av substantiv, verb og adjektiv.

Naturfag Jorda og verdensrommet - vårt solsystem

Samfunn Oppsummere Stortingsvalg 2021 og “trylleformelkurs”

KRLE Kristendommens historie - de første kristne

Musikk Sang og Soundtrap

Kroppsøving Rumpeldunk

Mat og Helse Bli kjent med regler og rutiner på kjøkkenet.

Vi lager sjokoladekake og pynter den a la Galtvort.

Gloser uke 37

Engelsk Norsk

trouble problemer

kitchen kjøkken

chimney pipe

to receive å motta

cabbage kål

supposed that antok at

cupboard skap

Quizlet

Bruk gjerne Quizlet når du øver på
glosene.  Følg denne linken

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei

Garantert noen elever som tenker (og roper ut)  “urettferdig” når gruppe 2 får lage

sjokoladekake og gruppe 1 laget scones, men stol på at  vi har en plan og løsning på det.

Gruppe 2 lager sjokoladekake denne uken, gruppe 1 lager sjokoladekake neste uke og deretter

https://quizlet.com/_a5tgcq?x=1qqt&i=1hytua
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lager gruppe 2 scones og kakao.

Temauker med utgangspunkt i Harry Potter. Elevene har fått skoleplass ved Galtvort høyere

skole for hekseri og trolldom de neste to uken. De blir skole, men i noen timer på en litt annen

måte. Opptaksbrevet er delt ut til elevene og ligger også på elevdisken vår.

Husk at dere hjemme skal ha tilgang til Google-kontoen med brukernavn og passord slik at

dere kan følge med på hva som skjer. Vi har forståelse for at det kan være krevende å

følge med når så mye gjøres på CB, men det er nok den nye leksehverdagen i mange

tilfeller. Gi beskjed om dere ønsker en egen innføring og forklaring.

Dusjing gym. På grunn av få garderober har vi landet på en foreløpig løsning med at elevene

dusjer annenhver uke. Da kommer de inn i garderobekulturen og vi får sjekket ut hvordan vi

klarer å få tiden til å strekke til når vi har innegym. Derfor starter A-klassen uke 37 og B-

klassen uke 38

Vi har meldt oss på Beintøft - en gå-til-skolen kampanje som starter i uke 36. (sykling går også

fint). Det innebærer at vi hver morgen teller opp hvordan elevene kommer seg til skolen.

Den uken elevene ikke har M & H starter de kl 10.10 i klasserommet. Det står på

denne planen hvilke gruppe som skal møte. Gruppene ligger på elevdisk.

Begge klassene har tilgang til vannkoker og micro. Regelen er at det er lov med

nudler max en gang i uken for de som ønsker det. Guttene har tilgang på micro to dager og

jentene to dager. De som ikke har mat og helse kan bruke den fritt den dagen.

Hilsen Halvor, Gudrun og Katharina


