
Ukeplan for 5. trinn uke 42 og 43

- Håper alle hadde en fin høstferie.

- Utviklingssamtaler: det nærmer seg utviklingssamtaler. Tid og sted: jfr eget skriv.

- Lærebøker: På forhånd takk for dere returnerer norskboken, Zeppelin og matematikkboken, Multi 5. Matematikk 5,

oppgavebok (myk perm) kan ligge hjemme, da den skal bli brukt i forbindelse med hjemmearbeid.

- Nye lærebøker: Tusen takk for dere legger bokbind på de nyinnkjøpte flergangsbøkene.

Engelsk, norsk samt to bøker i matematikk.

Vi ønsker alle en fin uke!

Med vennlig hilsen Mariann, Marianne, Åse, Beate og Halvor

E-post: mariann.halvorsen@stavangerskolen.no halvor.frosland@stavangerskolen.no

mailto:mariann.halvorsen@stavangerskolen.no
mailto:halvor.frosland@stavangerskolen.no


Ukeplan for uke 42

FAG Tema TIL FREDAG

Norsk Fabler, sagn og

eventyr

Ny bok - Norsk 5: . Lydfiler til boka finner du på “Skolen”

Les for deg selv  “Svenskenes store tabbe” på s. 36, 37 og 38. Svar på spørsmålene 1-10 på s.

39 i tildelt dokument på Classroom. Norsk lekse uke 42.

Les avsnittet “ Mer krutt og gull” høyt for en voksen hjemme. Husk god flyt og fint

stemmeleie.

Synonym og antonym: Gjør oppgave 2 på s. 29 og oppgave 2. s. 30. Skriv i samme dokument

som du har tildelt i Classroom.

Husk å øve på øveordene, liten test på fredag.

Matte Addisjon og subtraksjon *Gangetabellen: Øv på 6, 7- og 8-gangen. Øv minst i 5 minutter hver dag.

My Smart Horse er gøy!

* Ny lærebok - Matematikk oppgavebok 5:

Les og lær eksempel på side 22 og 23.

Gjør oppgavene 1.59 og 1.60 eller 1.61 og 1.62 på side 22/23.

Gjør også oppgave 1.79 s. 29.

Engelsk Enjoying the outdoors

verbs

Textbook: Les “Preparing for a camping holiday” på side  34 i Textbook. Lydfiler til sidene

finner du her.

Velg Mum eller Dad fra leseleksa som du leser inn på Chromebook og leverer i Classroom.

Øv godt på glosene.

https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/norsk/norsk-5-lyd-62b57533c8f1e3447bbee04b-6093a7c69a28061992aede37-6017c084e7a90092c792effc?showIntro=true
https://www.timestables.com/my-smart-horse.html
https://les.unibok.no/#cappelendamm/p194656/4441/2
https://skolenmin.cdu.no/_/engelsk/engelsk-5-lyd-5d667c6c390c4e00291b4ec2-6019a4c7c5cea19272045f2d?showIntro=true


Ukeplan for uke 43

FAG Tema TIL FREDAG

Norsk Halloween Elevkanalen: les teksten minst 3 ganger.

Forstod du innholdet og husker du hva du har lest? Test deg selv ved hjelp av disse 10

spørsmålene.

Husk å øve på øveordene, liten test på fredag.

Matte Tekstoppgaver Gjør oppgavene 1, 2 3 og 4.

Velg om du vil jobbe på nivå 1, 2 eller 3.

Engelsk Halloween Elevkanalen: Les teksten og svar på tildelt oppgave som lærer har laget på Elevkanalen.

Gjør også Halloween – Vocabulary quiz som er delt på Elevkanalen.

Øv godt på glosene.

https://app.elevkanalen.no/fag/991/produkt/1920/del/13468/artikkel/120252/ebok/39538
https://app.elevkanalen.no/fag/991/produkt/1920/del/13468/artikkel/120252/mquiz/24091
https://app.elevkanalen.no/fag/991/produkt/1920/del/13468/artikkel/120252/mquiz/24091
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/tekstoppgaver
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/tekstoppgaver
https://app.elevkanalen.no/mitt-innhold/mine-samlinger/1474
https://app.elevkanalen.no/fag/990/produkt/1682/del/11226/artikkel/120282/quiz/8971


Gloser uke 42 - uregelrette substantiv

Engelsk                         Norsk

about om

parents foreldre

pick you up hente deg

definitely helt klart

Gloser uke 43 - uregelrette substantiv

Engelsk                         Norsk

pumpkin gresskar

ghost spøkelse

candy godteri

witch heks

Øveord uke 42

kj- lyd:

- kylling

- kjøleskap

- kikke

- kiosk

Øveord uke 43

- flaggermus

- superhelt

- kostyme

- gresskar


