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Hipp, hipp,  hurra  for Ea Sophie som fyller 11 år 14. mai. Tillykke!

FAG
uke 19

TIL
TIRSDAG

11. mai

TIL
ONSDAG
12. mai

TORSDAG
13. mai

FREDAG
14. mai

Norsk lese
og skrive

Kildekritikk: Fullfør oppgavene om Kildekritikk som du
finner nederst på Salaby Skole -Kanal S 5–7
Samfunnsfag Kildekritikk. Les og svar på
oppgavene som ligger i Norsk Classroom

Daglig: Les i egenvalgt bok i minst 20 minutter. Dette
skal ALLE gjøre!
Det er super trening for både lesehastighet,
leseforståelse og rettskriving.

Torsdag:

Kristi Himmelfartsdag

Fredag:

Planleggingsdag og fri
Matte

Tema: Mattemaraton minst 30 minutter +
husk å samle og registrere distanse

Engelsk
Grammatikk:
Gjør ferdig oppgavearkene med to be, to have og
preposisjonene.

Mandag
Vi gleder oss
til gult nivå og
nesten normal
skoledag!

Vanlig gym i
gymsalen!
Husk sko og
treningstøy

Tirsdag

Beate er sykemeldt ut denne
uken. Henvendelser om
fravær og lekser kan gjøres
til Katharina og Gudrun.

Onsdag

Vi markerer 17. mai litt på forhånd.
Det blir sang, kanskje noen leker,
kaker og is og ikke minst digital tale
fra elevråd og rektor!

(alt blir innen egne klassekohorter)

Ønsker alle en god langhelg og en
fin alternativ 17. mai feiring!

https://skole.salaby.no/
https://skole.salaby.no/5-7
https://skole.salaby.no/5-7/samfunnsfag-ny
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FAG
uke 20

Ikke lekser pga
17. mai

TIL
ONSDAG
19. MAI

TIL
TORSDAG

20. MAI

TIL
FREDAG
21. MAI

Norsk lese
og skrive

17. mai

&

Presentasjon “Grammatikk og rettskriving” blir lagt ut på
Elevdisk/ Norsk. Der står det oppgaver som skal gjøres på skolen og
hjemme

Daglig: Les i egenvalgt bok i minst 20 minutter. Dette skal ALLE
gjøre!
Det er super trening for både lesehastighet, leseforståelse og
rettskriving.

Matte Presentasjon “Brøk - prosent - desimaltall” blir lagt ut på
Elevdisk/ Matte/ mattelekser. Gjør oppgavene i matte skrivebok.

Husk  at boken skal ligge i sekken og ikke hjemme:-)

Engelsk Bruk Quizlet og øv godt
på glosene!

NB! Engelskeksen er til
torsdag: 5B
fredag: 5A

Tema: Digging in the deep
Les s. 112-113 i TB

Svar på spørsmål fra teksten. Oppgaveark
ligger  i Classroom.

Mandag

Skolefri!

Tirsdag Onsdag Torsdag / Fredag

Gudrun og Katharina har to dagers
hjemme-eksamen i matematikk. I tillegg til

eksamensdagene har vi  hver vår lesedag, så
det blir nok litt vikarer for begge klassene

denne uken, men vi kommer sterkt tilbake på
mandag 24. mai.
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TEMA/LÆRINGSMÅL

Dette jobber vi med på skolen og hjemme:
Sos. komp. Nettvett: Jeg vet om lover, skrevne og uskrevne regler som gjelder for hva som er

fornuftig bruk av sosiale medier.
5B: Vi jobber med klassens digitale kart ift aldersgrenser og chattegrupper.

Norsk Jeg kan lese fagtekster og skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk.
Jeg kan lese ulike typer tekster og trekke ut viktig informasjon og reflektere over
innholdet.

Matematikk Jeg jobber med mattemaraton og jeg kan fortelle om sammenhengen mellom brøk,
desimaltall og prosent.

Engelsk Jeg kan bøye verbene to be og to have og bruke de riktig i setninger (både når det er
snakk om entall og flertall)

Naturfag Tema: Vår
Samfunn Vi lærer om temaet Det gamle Hellas og Romerriket.

KRLE Vi samtaler om etiske problemstillinger.

Musikk Vi synger sammen.

Kroppsøving Sykling og fysisk aktivitet på skolen og hjemmeskole.

Gloser uke 18 Det blir gloseprøve torsdag/fredag

discovery - oppdagelse             explorer - utforsker
outdoors - ute                            average - vanlig
to measure - å måle                  to weigh - å veie
curious - nysgjerrig                    photo - bilde

Øv på glosene på Quizlet.  Ta “testen” på
quizlet når du mener du kan glosene godt.
Alle må ha tatt “testen” før fredag.

Informasjon til de hjemme

Å lese bøker på fritida er viktigere enn mange har trodd. Vi har fått informasjon om at det er mange
elever som ikke leser daglig i 20 minutter i egen bok. Det håper vi at dere foreldre kan være med på å
minne elevene om viktigheten av.

Vi er godt i gang med mattemaraton og etter en første skoleuke er 10 600 oppgaver fullført på trinnet
(snitt på litt over 200 oppgaver hver)
Mange har fått lodd (200 oppgaver + 42 km = 1 “lodd”). Gå gjerne inn på linken eller spør elevene om å
få se. Det er selvfølgelig lov å jobbe mer enn det som blir tildelt i lekser og i skoletiden, og det gir super
mengdetrening for elevene.

Vi observerer at enkelte elever sykler og sparker sparkesykkel uten hjelm. I skolesammenheng skal
hjelmen være på.

5B: Som plaster på såret for at vi ikke fikk besøke Jernaldergården, så har vi vært heldige og fått gratis
familiebilletter av Skoletjenesten. Billettene kan benyttes til besøk på både Jernaldergården og
Arkeologisk museum. Elevene får med seg et bevis hjem før sommerferien som dere kan veksle inn i
billetter i perioden 19. juni - 17. oktober.

Hilsen Beate, Anette, Gudrun, Åse, Terje, Mariann, Vuk og Katharina.

https://quizlet.com/_9t65j3?x=1qqt&i=2zryig
https://utdanningsforskning.no/artikler/2019/a-lese-boker-pa-fritida-er-viktigere-enn-mange-har-trodd/
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