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Mål for opplæringen: 

Norsk Lese sakprosa tekster.  Skrive oppskrift. Øve på rettskriving. Vite hva et 

adjektiv er. 

Matte Kunne sammenligne brøker. Repetere gangetabellen. Bruke multiplikasjon til 

å løse praktiske oppgaver. Løse store multiplikasjonsstykker med hele 

tiere eller hundrere. 

Engelsk Jeg kan delta i samtale om Charlie and the Chocolate Factory. 

Naturfag Kunne planlegge, bygge og teste en musefellebil. Kunne beskrive hvordan 

musefellebilen klarer å kjøre ved hjelp av ord og begreper som energi, 

friksjon, akselerasjon, hjuloppheng, rotere, spinne. 

Sosialt Vi har fokus på positivt språk og omgangstone. 

Lekser 
 

Tirsdag 

 

Norsk: 

Leselekse: Les teksten «Gaupe» i det gule norskheftet. Sett sterk 

under adjektivene i teksten. 

Skrivelekse: Skriv «Ukas ord» i L-boken. Skriv øveordet først og så en 

setning som består av 5 ord.  

Matte: Gjør oppg. 7.5, 7.6 og 7.7 på s. 70 i Multi grunnbok 5B (skriv i 

H-bok). Øv på gangetabellen! Det blir gangeprøve på torsdag. 

 Samfunn: Midgard s. 8-9. Svar på spørsmålene i skriveboka. 
1. Hva vet du om elver? 

2. Side 8 og 9 er som et kart. Hvilke stedsnavn finner du på kartet? 

3. Beskriv hva du ser i de to forstørrelsesglassene. 

4. Hva tror du er grunnen til at det er tegnet inn to forstørrelsesglass? 

 

Onsdag 

Norsk: 

Leselekse: Les begge tekstene i gaupeheftet ditt høyt for en voksen. 

 Skrivelekse: Skriv ferdig den skjønnlitterære teksten om gaupen. Til i 

dag skal hele gaupe heftet være ferdig. 

Matte: Få underskrift på matteprøven fra forrige uke. Gjør om igjen de 

oppgavene du hadde feil på og de du ikke rakk (i mattepermen). Øv på 

gangetabellen! 

 

Torsdag 

Norsk: 

 Leselekse: Les anmeldelsen av filmen «den fantastiske Mikkel rev» 

«Artige revestreker» i det gule norskheftet.  

Skrivelekse: Skriv alle adjektivene du finner i teksten i L-boken. 

Matte: Gjør oppg. 6.53, 6.54 og 6.55 (kan: 6.56) på s. 96 i Multi 

oppgavebok (skriv i H-bok). Vi har gangeprøve! 

Fredag Norsk:  

UKEPLAN FOR 

5.TRINN 

Uke 12 

Husk gymtøy! 

5A har gym tirsdag og onsdag 

5B har gym onsdag og torsdag 



 

 

Leselekse: Zeppelin lesebok side 136 og 137. 

Skrivelekse: Gjør oppgave 16 a og 18 og skriv i L-boken. 

Underskrift på diktaten. 

Engelsk:  

Read and translate p. 84-85 in you englishbinder. 

 

Ukelekse 
Øveord: 

Kjedelig, kjærlighet, 

kilde, kilen, sjelden, 

sjanse, sjokk, skikk 

Gloser: Matte: 

Øv på gangetabellen.  

Vi skal ha gangeprøve 

på torsdag! 

  

 

 

Praktisk informasjon: 
Vi fortsetter med å ha fokus på positivt språk og omgangstone på trinnet. Vi bruker også 

«gullboksen» hvor elevene skal skrive ned positive ting de har sett andre si eller gjøre mot 

andre i løpet av skoledagen. I klasserommet har vi også hengt opp en plakat med ulike 

spørsmål som elevene skal stille seg selv innimellom. Disse er: 

 Hvem hjalp du på skolen i dag? 

 Hvem har du gledet i dag? 

 Hvem gjorde du skoledagen bedre for? 

 Hvem spurte du om ville bli med i leken? 

Fint om dere fortsetter å snakke med elevene om dette hjemme! 

 

Torsdag vil trinnkontaktene ordne påskelunsj og da trenger elevene ikke niste. 

 

17. april blir det foreldremøte kl. 18.00 og vi får besøk av Tone Warhaug som skal snakke 

om nettvett.  

 

Vi ønsker dere alle en god påskeferie og så starter vi opp igjen den 4.april. 

 

 

 

Hilsen Jofrid, Ann Helen og Anette   
jofrid.hoie@sandnes.kommune.no 

ann.helen.larsen@sandnes.kommune.no 

anette.hoie@sandnes.kommune.no 

Tlf. for å sende SMS-meldinger: 59 44 01 10 
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