UKEPLAN FOR 6B
Uke 7
Læringsmål:
Norsk:
Matte:
Engelsk:
Naturfag:
Samf.fag:
Krle:
Sosialt mål:

Mandag

Kunne riktig bruk av komma.
Kunne multiplisere med desimaltall. Kunne metoder for å regne med store tall.
Kunne lese og forstå en tekst, eller deler av en tekst på øverste nivå.
Kunne forklare hvordan vindenergi blir utnyttet i ulike aktiviteter.
Bli bedre kjent med Europas minste stater.
Kunne litt mer om filosofi og om Platon.
Kunne samarbeide med andre uten å dominere og kritisere.

12.02.

Krle
Engelsk
Samf. Fag
Norsk
FORELDREMØTE

Lekse til tirsdag:
Matte:
Velg og gjør
minst 4 av disse
oppgavene:
3.75, 3.76, 3.77,
3.76, 3.80, 3.82,
3.83 på side 5859 i oppgaveboka

Tirsdag
Fysak
Matte
Musikk
Gym

13.02.

Onsdag

14.02.

Lesetrening
Mat & helse/
Kunst & håndv.
Norsk
Norsk
Lekse til torsdag:
Norsk: Les s.
134 i språkbok
nøye. Gjør oppg.
23 a-b.

Torsdag

15.02.

Fysak
Samfunnsfag/Krle
Norsk
Engelsk
Arbeidsplan
Lekse til fredag:
Matte:
Eget ark:
«Multiplikasjon
10» gjør minst 10
oppgaver for å
øve til prøve.
Naturfag:
Les 140-144 i
Yggdrasil. Dere
som glemte leksa
forrige uke må
gjøre den også.
Husk gymtøy!

Fredag

16.02.

Naturfag
Matte
Gym
Arbeidsplan

Lekse til onsdag:
Norsk: Leselekse
i lesebok s. 130GOD HELG og
135. Gjør oppg.
16-17-18-19, s.
135.
Lekse til
torsdag
Engelsk: Les TB
i samf.fag: Gjør s. 82-83 to til
ferdig arb.
tre ganger. Kan
arkene. Søk på
du fortelle om
Husk gymtøy!
nettet etter
innholdet?
Ha en fin
opplysninger du
vinterferie!
mangler. Lær
navn på land og
hovedsteder.
Ukelekser: Øv til kapittelprøve i matte. Prøven er på fredag, og er fra side 66-92 i
grunnboka.

Informasjon til de voksne:
Jeg var syk i forrige uke derfor hadde klassen forskjellige vikarer.
Jeg var innom klassen fredag 9. da snakket vi om at noen (gutter og jenter) er utsatt
for kommentarer og lite hyggelige ting. Dette vil bli tatt opp på foreldremøtet.
Nå er pengene fra salget av Årringen klart, elevene har solgt for kr. 2.650,- som går til
klassekassa, - strålende !
Husk å passe på at alle har med seg gymtøy, og håndkle på fredager. Det er mange som
glemmer.
Ha ei fin OL-uke! Vennlig hilsen Randi og Ingrid Maria
Mail: randi.holt.aamillom@fet.kommune.no Skolens telefon ved sykdom: 63882770/
Randi 93029761.
Faglærer i matematikk, naturfag og gym: ingrid.maria.solstrand@fet.kommune.no

