Ukeplan 5A og 5B

Uke 7

Malgorzata Starzak 5B (malgorzata.starzak@fet.kommune.no)
Dorte Roskjær 5A (dorte.roskjaer@fet.kommune.no)

Mandag
09.40 – 14.05

Tirsdag
08.00 – 13.10

Onsdag
08.00 – 14.05

Torsdag
08.00 – 13.20

Fredag
08.00 – 13.05

Svømming:
Husk
svømmetøy,
såpe og
håndkle.

Kantine

Kroppsøving:
Husk gymtøy,
såpe og
håndkle.

Karneval for
hele skolen

Generalprøve
til Talentiaden
Husk å ha
med
kostymer

Talentiade i
gymsalen

Informasjon

Det er mye som skjer denne uken:
Mandag: siste øvelse før Talentiaden.
Tirsdag: generalprøve- husk å ha med kostymer. De som ikke fikk laget kostymer,
skal ha på seg svarte klær: svart t-skjorte/genser og svart bukse. Alle skal ha med
svarte sokker. Husk også svømming!

Onsdag: Talentiaden- her velges to nummer som kommer videre til kulturstafetten
– holdes i gymsalen i fjerde time på onsdag. Husk også kroppsøving!

Fredag: Karneval, deretter film. Det er ikke nødvendig å kjøpe dyre kostymer.
Elevene har laget egne kostymer til innslaget vårt og klarer å lage også egne
kostymer til karneval (de trenger nok litt hjelp fra voksne). Kostymene som ble laget
på skolen skal kun brukes til Talentiaden og ikke til karneval da de lett kan bli
ødelagt. Elevene får heller ikke lov å bruke noe lekevåpen som en del av kostymer.
Dette er forbudt å bruke all slags lekevåpen på skolens områder i skoletiden.

Ønsker alle store og små riktig god vinterferie

Med vennlig hilsen
Rita, Malgorzata og Dorte

Ukeplan 5A og 5B
Malgorzata Starzak 5B (malgorzata.starzak@fet.kommune.no)
Dorte Roskjær 5A (dorte.roskjaer@fet.kommune.no)

LEKSER

LÆRINGSMÅL

TIL
TIRSDAG

NORSK
 Zeppelin SB s. 105, oppg. 4a og 4b.
MATEMATIKK
 Side 15, oppg. 66-67.
 Ekstra: Side 21, oppg. 100-101.

Du skal lære:

TIL
ONSDAG

NORSK
 Zeppelin oppgaveark fra LB (KOPI)
spørsmål til «Askeladden som kappåt
med trollet»
MATEMATIKK
 Side 15, oppg. 68-69.
 Ekstra: Side 21, oppg. 102-103.

TIL
NORSK
TORSDAG  Zeppelin SB s. 105, oppg 3. Du skal
velge mellom a, b eller c.
MATEMATIKK
 Side 17, oppg. 77-79.
 Ekstra: Side 17, oppg. 80-81.
TIL
FREDAG

NORSK
 Lese teksten «Den syke løven» (Tre
spørsmål til teksten).
MATEMATIKK
 Side 17, oppg. 82-83.
ENGELSK
 Step 1, 2 og 3: Bilder til din PPpresentasjon.

Uke 7

NORSK
- hva et substantiv er,
- å bøye substantiv i entall og flertall,
- å bøye substantiv i ubestemt og
bestemt form
MATEMATIKK
- plassere positive og negative tall på
en tallinje.
- vite at tallet under brøkstreken viser
hvor mange deler noe er delt i, og at
tallet over brøkstreken viser hvor
mange slike deler vi har.
- finne flere ulike brøker med samme
verdi.
- gjøre overslag med hele tall til
nærmeste tier og nærmeste hundre.
ENGELSK
- skrive, uttale og oversette ukens
gloser
NATURFAG
- å kunne presentere arbeidet sitt
SAMFUNNSFAG

- KUNST OG HÅNDVERK
- - kunne lage egne kostymer
MUSIKK
- Kunne presentere øvd dans til
kjent norsk musikk

