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Vi gratulerer Mikkel med dagen mandag 29. november!

FAG TIL
TIRSDAG

23.11

TIL
ONSDAG

24.11

TIL
TORSDAG

25.11

TIL
FREDAG

26.11
Samfunn NB!!TIL TORSDAG

Landskapstyper i Europa - lytt og les teksten  som du har fått tildelt på Skolen.cdu.no
Europeisk natur - oppgave tildelt på Skolen. Her skal du beskrive noen av  de ulike
landskapstypene i Europa (totalt 4). Du kan bruke det du lærte i teksten, eller ting du
vet fra før av.Minst 5 setninger under hver naturtype. Har du kanskje noen egne
opplevelser fra naturen i Europa? Velg mellom bildene og filmene fra bildebanken.

Leselekse:
Vi anbefaler å lese MINST 20 minutter i egen bok hver  skoledag = 80 minutter pr
uke. Hvis du ikke har bok hjemme finnes det mye bra på biblioteket på “skolen”

Neste uke skal alle dele et boktips fra den siste boken de har lest i en felles
presentasjon, så det er lurt å nærme seg fullført bok.

Matte Kikora - Geometri
Egenskaper til firkanter og egenskaper til trekanter

Fullfør begge oppgavene som er tildelt på Kikora. Vi setter av litt tid til oppgavene i
mattetimene på skolen (blir en stasjon tirsdag/onsdag)

Mat og
Helse

Les informasjonen og gjør oppgavene om GJÆRBAKST som du har fått tildelt på
“Skolen”.

Engelsk The USA
Les teksten om Washington DC.  Teksten finner du i presentasjon lagt i
Classroom, sammen med presentasjonen din om USA.
Fullfør siden om Washington DC (presentasjon tildelt i Classroom 2. nov).  Skriv minst 8
setninger om Washington, bruk teksten fra leseleksen, eller søk etter enda mer info på
kiddle.com
Fullfør grammatikkarket i A3størrelse om verb i preteritum.

Mandag:

Gym:

Alle guttene

i

ISHALLEN

Alle jentene

spiller

Tirsdag

6A

Mattestasjoner

K & H

tredeling

Onsdag

6B Mattestasjoner

Fysisk aktivitet

4. time

Husk innesko!

Torsdag

M & H

gruppe 2

Søt gjærbakst

Fredag

M & H

gruppe 2

Søt gjærbakst

https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket/biblioteket-5-7-trinn-5f3e62937a08ec9c90cb5c72-5f3f1c6460e9d57667bada73
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håndball i

Ynglingen

Motsatt

neste uke.

Innebandyturnering i

Stavanger

Idrettshall

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

Sosial

kompetanse

Tema: Innsats for andre (omvendt julekalender)

Norsk Tema:

Matematikk Geometri - kjenne igjen, navngi og beskrive to- og tredimensjonale figurer. Måle,

tegne og regne med vinkler i mangekanter.

Engelsk Vi leser og lærer om flere engelsktalende land, nå har vi fokus på USA og

Washington DC.   Grammatikk: Verb i preteritum.  Jeg vet at regelrette verb får

-ed ending i preteritum.  Yesterday I walked to school.

Naturfag Energi for en levende jord.

Hvordan vi utnytter vi energi i dagliglivet,

Samfunnsfag Ut i Europa. Vi blir kjent med land, hovedsteder, storformer og landskapstyper

og klima som kjennetegn i verdensdelen vår.

KRLE Buddhismen

Vi bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn.

Musikk

Kroppsøving Skøyter og hådball - se info.

Mat og Helse Tema: Søt gjærbakst

Gjærbakst

Gloser uke 47- Washington DC

Engelsk                             Norsk

between mellom

to cover å dekke

mostly for det meste

border grense

thrush trost

government regjering

former tidligere

Quizlet

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

INFORMASJON TIL DE HJEMME

https://quizlet.com/_amgdw4?x=1qqt&i=11wxdk
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Hei

Nå er studentene ferdig med sine praksisuker hos oss på Lassa skole og vi ønsker dem lykke til

med eksamen på UiS om ikke lenge.

Vi har bestilt tid til skøyter fire mandager og organiserer det med at de to første gangene

skiller vi jenter og gutter og de to siste gangene (etter jul) blir det klassevis.

Vi håper alle har mulighet til å stille med skøyter, enten dere har noen hjemme som de ikke har

vokst fra eller at dere kan låne av familie eller naboer. Gi beskjed hvis det er helt umulig, så

har vi kanskje noe tilgjengelig på skolen.  Alle som går på skøyter må ha hjelm (sykkelhjelm)

Vi må forholde oss til regler fra Ishallen og disse er:

Det er ikke tillatt med ishockeypuck, kun plastball.  Det er påbudt med hjelm,
(sykkelhjelm tillates) samt hansker / votter.  NB. Ved hockey Pockey menes det bruk av
plastkøller og plastball (landhockey utstyr) . Derfor kan vi ikke tillate bruk av egne

hockeykøller eller puck. Vi tar med utstyr fra skolen.  Det er gymtimer og derfor ikke behov

for kakao eller kjeks i denne økten.

På fredag er vi invitert til en innebandyturnering der alt er tilrettelagt og klart. Det eneste

som er nødvendig er innesko og treningstøy for de som ønsker å være med å spille.  Vi starter

på skolen og drar til ishallen etter at vi har spist, ca kl. 11.  Ransel blir igjen på skolen, så alle

må innom skolen etter endt turnering, før de går hjem.

Omvendt julekalender - elvene har fått med seg de grønne konvoluttene hjem, men les

informasjon fra elevrådet lenger nede om bakgrunnen og nye retningslinjer.

Hilsen Helene, Gudrun og Katharina

Torsdag og fredag i uke 48 skal begge klassene sykle til Oljemuseet.  Fint hvis dere

sjekker at syklene er i orden og prøver å få låne sykkel hvis noen ikke har sykkel

tilgjengelig.

OMVENDT JULEKALENDER PÅ LASSA

For tolvte året engasjerer Lassa skole seg i solidaritetsarbeid gjennom den skolerettede

bistandsorganisasjonen Hei Verden.

Det er et stort engasjement, blant både store og små på skolen. Årets elevråd er i gang med

forberedelsene til årets «omvendte julekalender». Tanken bak «omvendt julekalender» er å

la elevene få mulighet til å vise solidaritet med barn i nød ved selv å gjøre en konkret

innsats.

Omvendt julekalender på Lassa innebærer at hver elev bruker november måned til å tjene

en krone eller ti (eller så mye en vil) ved å gjøre en liten jobb hjemme, eventelt gi noe av

ukepengene sine, pante flasker eller lignende.
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Nytt av året er at elevrådet har funnet en fin løsning som både ivaretar tradisjonen med de

grønne konvoluttene og overgang til bruk av kontantfri betaling.

Skolen skal bruke de grønne konvoluttene, for å holde på en tradisjon kjenner og liker. I

stedet for å legge penger i konvolutten, bes foreldre om å vippse ønsket beløp til skolens

Hei-verden nummer som er #560347. Beløpet noteres på en lapp og legges i den grønne

konvolutten. De som vil, kan tegne penger og legge oppi. Elevene får med hjem konvolutt i

midten av november.

Konvolutten leveres til kontaktlærer innen 1. desember. I adventssamlingen i klassene

trekker vi hver morgen en konvolutt. Hver skoledag i desember vil klassene se en filmsnutt

om hvordan det er å være barn/ungdom i Peru, som er det landet årets beløp gis til.

Hilsen Elevrådet


