Ukeplan for 6. klasse uke: 50 og 51
Tid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

09.40 – 14.04

08.00 – 13.10
Juleverksted

08.00 – 14.05
Juleverksted

08.00 – 13.20
Matte

08.00 – 13.05
Norsk

Multiplikasjon
og divisjon

Rettskrivning
og lesing

N. fag
Rusmiddelprosjekt

Musikk
Julesanger

08.00 –
09.30

Friminutt
09.40 –
10.40

11.20 –
12.20

Ukestart/KRLE
Ukeplan

KUH 6B

Vi fortsetter på
forkle.

Vi starter opp i
klasserommet
og går deretter i
grupper ca.
08.10

Vi starter opp i
klasserommet
og går deretter
i grupper ca.
09.00

Engelsk
Gramatikk

KRLE
Jul i
kristendommen

Mat blir spist
sammen med
den gruppa
man er på.

Mat blir spist
sammen med
den gruppa
man er på.

S. fag
Naboer mot
nord
Gruppearbeid.

FYSAK

Vi samles i
klasserommet
igjen ca. kl
12.50

Vi samles i
klasserommet
igjen ca. kl
13.40

12.20 – 12.30

Mat & Helse
HUSK: Innesko!
Forkle.
Evt.hårstrikk
Friminutt
12.20 12.35
12.35

Buss

14.15

13.20

13.30

Uke 51
Mandag
08.00 – 14.05
Ukestart:
M&H og K&H

Tirsdag
08.00 – 13.10
Engelsk:
Julefortelling
S.fag:
Matte: Divisjon
Lunsj
Gym:

Onsdag
08.00 – 11.00
Nissemarsj
gang rundt
juletreet
Avslutning i
klasserommet

13.15

Fag:

Læringsmål:

Hjemmearbeid:
uke 50

Norsk

Vennskap og forelskelse

Les 20 minutter i
Les 20 minutter i
valgfri bok hver dag. valgfri bok hver dag.

Innlev:
fredag

Rettskrivning

Matte

Regnemåter

Innlev:
fredag

Kunne mer om å multiplisere og
dividere flersifrede tall med ensifrede.

Engelsk

Brave heroes

Innlev:
fredag

Fem viktige rettskrivningsregler.

Skrive egne tekster basert på gamle
historiske krakterer.
Når du gjør lekser i workbook gjør de
leksene som passer til ditt step.

Gjør to sider hver
Gjør to sider i
dag i matteheftet om matteheftet på
divisjon.
mandag og tirsdag.
TB
Step 1: p. 104 – 107.
Step 2: p .108 – 111.
Step 3: p. 112 – 113.
Step 4: p. 104 – 113.
WB: Answer the
activity questions to
the text you read.

KRLE

Kristendommens historie

Innlev:
fredag

De første kristne og forfølgelser av
kristne.
Kristendommen i middelalderen.
Reformasjonen.
Da kristendommen kom til norge.
Samisk religion.

Vivo
Les . 154 – 157.

Samf.fag

Midgard 6

Tirs&tors: lekse

Plassere land og havområder på kartet.
Plassere de viktigste byene, elvene og
fjellene på kartet.
Beskrive landskap og klima i Norden.
Sammenlikne og vise likheter og
ulikheter mellom landene i Norden.-

Naturfag

De viktige valgene

Tirs: lev
prøveboka!

uke 51

Gaia
Om å ta ansvar for «Den voksne deg»
Jobb videre med PP
Hvordan du skal finne informasjon til å hjemme slik at dere
velge riktig
blir ferdig i løpet av
Om tobakk, alkoholmog narkotika
uka. Det er satt av en
time på torsdag.

Mat og helse

Praktiske fag

K&H

Vi syr forklær. Komposisjon/ornamentikk. Ta med passer til onsdag.

Info:

Sosialt mål:

Hei!

Å være hjelpsom

Jeg har laget en samlet ukeplan for uke 50 og 51.
På tirsdag og onsdag er det juleverksted. På mandag
morgen er det adventsamling.
Vi har fått ny telefonordning på skolen, dette fører
til at jeg har nå en jobbmobil som dere skal kontakte
meg på; nr står under. Elevene har fått beskjed om
at de kan kontakte meg på mitt privat nr. hvis de
lurer på noe med leksene. Jeg er tilgjengelig på mail
på alle mine «duppeditter» .
NB! Det er viktig at det brukes innesko på
skolekjøkkenet!!!
Hvis dere ønsker kontakt med Bjørn-Vidar (FAUleder og rep fra klassen) så når dere han på denne
mailadressen;
alex_181006@yahoo.no
Er det noe dere lurer på eller vil snakke med meg
om ta kontakt på mail;
carina.renate.bacher@fet.kommune.no eller tlf i
arbeidstiden: 47795786 (07.00 – 16.00).

Husk: Mobiltelefoner skal være avslått og ligge i
sekken fra 07.50 og ut skoledagen hver dag. Hvis
man trenger å ta kontakt med hjemmet så skal det
gjøres etter avtale med lærer. Elevene kan slå på
mobilen igjen når de er på utsiden av skolens
område (slangen og gjerde) etter skoletid.

Alle elever skal være ute av garderobegangen fra
kl. 07.50 til skoleklokka ringer kl. 08.00. Med
mindre det henger rød lapp i garderoben – ved
Er det veldig viktig, så kan dere kontakt meg privat kalde morgener.
etter arbeidstid på: 98809016
Vennlig hilsen alle på 6. trinn 

Engelske gloser
Your job is to learn what the meaning of these words are in Norwegian and how to
pronunciate them in english. (Use your vocabulary book)
English words
danger
Norsk: Skriv betydningen av
wonder
glosene i gloseboka.
beautiful
agreed
betrayed
cause
dawn
wise

