
Ukeplan for 5.trinn, uke 46
Fag På skolen jobber vi med
Norsk - Bokslukerprisen 2022

- Fagtekster
- Substantiv

Matematikk - Desimaltall
- avrunding og overslagsregning
- addisjon og subtraksjon av desimaltall

Engelsk - Out of the ordinary
- Adjectives

Samfunnsfag - Det gamle Egypt

KRLE - Islam

Naturfag - Ulike arter og klassifikasjon

Lekse Link til leksen Tips Ferdig til:
Samfunn
Les fra s. 49-59 i boken “Det
gamle Egypt”. Du har fått
boken tildelt i skolenmin.

Link Les gjerne høyt for
en voksen eller for
søsken.

5A: Onsdag
5B: Onsdag
5C: Onsdag
5D: Onsdag

Engelsk
Read chapter 11
“A white plastic boat”. Answer
the questions afterwards.

11: A white plastic
boat

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

5A: Onsdag
5B: Onsdag
5C: Onsdag
5D: Onsdag

HUSK:
● Fulladet chromebook!
● Refleksvest!

https://skolenmin.cdu.no/komponent/det-gamle-egypt-62bd3e72563e61c9d265fe14?_=5-trinn/engelsk/out-of-the-ordinary-62b57533c8f1e3447bbee04b-5d667c6c390c4e00291b4ec2-605b154303155ea05eadde1a&sok-tekst=Det%2520gamle%2520Egypt&sokehistorie=ja
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/practise-your-reading/dad-missing/11-a-white-plastic-boat
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/practise-your-reading/dad-missing/11-a-white-plastic-boat


Informasjon til hjemmet:
● Skolen har planleggingsdager denne uken: Torsdag 17. og fredag 18.

november. Elevene har dermed fri disse dagene.
● Sørmarka Arena. Neste uke, uke 47 har vi planlagt å besøke Sørmarka

Arena. Vi sykler dit, og vil bruke dagen til å klatre og stå på skøyter. Elevene
trenger altså skøyter, hjelm og sykkel denne gangen. Dersom elever mangler
skøyter eller sykkel, kan dette leies gjennom Frilageret.
Vi reiser to og to klasser sammen:
Tirsdag 22. november: 5B og 5C
Onsdag 23. november: 5A og 5D
Mer informasjon ligger på klassenes hjemmeside

● Alle elever SKAL ha regntøy på skolen, og det skal brukes i alle friminutt med
regnvær.  Øv hjemme på å ta av og på regntøy! Ta gjerne med et ekstra par
sokker i sekken de dagene det meldes ekstra vått! Det er mye tøys i
friminuttene de dagene det regner, hvor elevene gjemmer seg inne, så ta
gjerne en prat om dette hjemme.

● Leksehjelp: Det blir ukentlig leksehjelp hver mandag fremover, 14:00-15:00.
Påmelding til lærer hvis du ønsker å gå.

● Vi ønsker Karen velkommen som ny lærer i 5B fra tirsdag :)

Utstyr til kunst og håndverk

● Syltetøyglass: Ta med Syltetøyglass. Hvis har syltetøyglass som er brukt,
vask det og fjern etiketten send det med til skolen. Vi skal lage lyslykter til jul.

● Hermetikkboks. Hvis dere har hermetikkboks for eksempel av typen mutti

polpa eller lignende størrelse, kan disse sendes med vasket til skolen.
Vi skal lage noe i k&H til våren.. På forhånd takk!

● T-skjorte: Hvis noen har en t-skjorte, f.eks. med reklame til overs, som ikke er
for slitt, tas dette også imot med takk. Samler dette iinn fortløpende. Vi skal
lage noe i k&H etter jul.. På forhånd takk!

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

https://frilager.no/ords/f?p=120:1::::::

