
Ukeplan for 5.trinn, uke 35
Fag På skolen jobber vi med
Norsk - Leseglede: Bokslukerprisen 2022

- Leseforståelse
- SALTO med fokus på nøkkelord

Matematikk - Tekstoppgaver
- De fire regneartene

Engelsk - “To be”
- Replacing nouns with personal pronouns

Samfunnsfag - Norge rundt
- Fylker og landsdeler

KRLE - Filosofi og etikk

Naturfag - Ulike arter og klassifikasjon.

Lekse Link til leksen Tips Ferdig til:
Les kapittel 4 i boken
“Verdens verste miljøsvin”.

https://skole.salaby.no/
5-7/norsk/biblioteket/v
erdens-verste-miljosvi
n/les-boka

Les samtidig som du
lytter til teksten med
lydbok-funksjonen.

5A: Torsdag
5B: Torsdag
5C: Torsdag
5D: Fredag

Read chapter two “Dad
missing”. Answer the
questions afterwards.

https://skole.salaby.no/
5-7/engelsk/practise-y
our-reading/dad-missi
ng/1-dad-missing

Les samtidig som du
lytter til teksten med
lydbok-funksjonen.

5A: Fredag
5B: Torsdag
5C: Torsdag
5D: Fredag

HUSK: Lad chromebooken din hver dag!
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Informasjon til hjemmet:
- Denne uken starter vi opp med nasjonale prøver i engelsk:

5A: Mandag
5B: Onsdag
5C: Torsdag
5D: Tirsdag
Alle prøvene gjennomføres i første økt.

- Det er ikke meningen at elevene skal øve til de nasjonale prøvene hjemme.
Vi har jobbet med noen tidligere prøver på skolen for at elevene skal bli kjent
med oppgavetypene som har blitt brukt før.
Den største utfordringen for de fleste elevene blir at de må sitte konsentrert å
jobbe i opptil 90 minutter. De må lese oppgavene nøye, bruke GOD tid, og
dobbeltsjekke svarene sine når de selv mener at de er ferdige.

- Det er imidlertid viktig at elevene har fått nok søvn og at de er uthvilte før de
nasjonale prøvene, at de har spist en god frokost og at de har med seg en
god matpakke på skolen.

- Hvis dere ønsker å vite mer om prøvene, så finner dere mer informasjon her:
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale
-prover/ og på skolens hjemmeside.

- Det er kjempeviktig med oppladet Chromebook og hodetelefoner
hver dag de neste ukene!

- Plan for de neste prøvene:

Uke 37 - Regning Uke 38 - Lesing

5A: Tirsdag
5B: Onsdag
5C:Torsdag
5D: Mandag

5A: Tordag
5B: Onsdag
5C: Mandag
5D: Tirsdag

Fint om dere klarer å unngå tannlegetimer el. i første økt disse dagene! :)

- Minner om foreldremøte for 5. trinn onsdag 14.9 kl. 19.00.
Sted: eget klasserom. Invitasjon og agenda kommer senere.

Ønsker alle en fin uke!
Mvh lærerne på 5.trinn! :)
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