
UKE 20, 2021 
 

Mandag 17.mai- 

fredag 21.mai 

UKEBREV 
HURRA FOR NORGE! 

  
 

  Mandag  

FRI  

Tirsdag  

Skolen  

Onsdag  

Uteskole  

Torsdag  

  

Fredag  

  

1.økt  

08.40-09.55  

 

Engelsk / Matte  Norsk / Matte TEMA Engelsk  

Gloseprøve  

Friminutt09.55-

10.15  

 
Sone 2  Sone 3  Sone 1  Sone 2  

Lunsj  

10.15-10.35  

2.økt  

10.35-12.00  

 

Matte / Engelsk  Matte / Norsk Norsk / Språk- og 

dialektprøve 
Musikk / Tema  

Friminutt  

12.00-12.25  

 

  

Sone 3  Sone 1  Sone 2  Sone 3  

3.økt  

12.25-13.15  

Klassens time  TEMA Fysak K/H  

Friminutt13.15-

13.30   

  Sone 2  Sone 3  Sone 1  

4.økt  

13.30-14.15  

 Samarbeidslek ute Engelsk K/H  

 

Lekser på: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  

 
Leksefri 

 

Repetert lesing utgår denne uken 

grunnet prøve i «Språk og 

dialekter». Vi fortsetter neste 

uke. 

 

Matte -  
Gjør oppgave 6.20 og 6.21 på side 

46 i Multi B-boka 
Engelsk –  

1) Read the least weeks 

text about 

«Microplastic». 

2) Practise this weeks 

glossaries.  

3) Write at least 4 

sentences about what 

you know about plastic 

in the ocean. Skriv på 

engelsk - så godt du 

kan. 

Norsk –  

- Øv deg på tankekartet 

du har fått om «Språk 

og dialekter». Dette 

tankekartet blir 

Norsk:  

- Les side 106 fra 

Kaleido – Språk i 

Norge. Svar på 

tilhørende spørsmål.  

 

- Øv deg på 

tankekartet du har 

fått om «Språk og 

dialekter». Dette 

tankekartet blir 

utgangspunkt for 

prøven på torsdag. 

 

Engelsk –  

Øv deg på ukens gloser. Denne 

uken sier jeg alle glosene på 

norsk, men retter de engelske 

ordene. Husk å øve både fra 

norsk-engelsk, og engelsk-

norsk. 



utgangspunkt for 

prøven på torsdag. 

Tankekartet fikk dere 

mandag forrige uke. 

 

 

Tema og mål for uken: 

Hei alle sammen! 

Vi fikk en liten 17.mai markering forrige uke, det var fint! Vi håper dere får en fin nasjonaldag mandag 17.mai! Det er jo 

veldig rart og dumt at det ikke blir skikkelig 17.mai feiring, men vi krysser fingrene for en skikkelig feiring 17.mai 2022 

     . Spis masse is og pølse, og syng med til nasjonalsangen!  

Resten av denne uken går som normalt. Vi skal i gang med å sy skjortene til forklær, dette blir et spennende prosjekt! 

Forklærne skal elevene bruke når de skal ha skolekjøkken i 6.klasse.  

Vi har nå i 3 uker jobbet med tema «Språk og dialekter» i norsk. Kommende torsdag i 1.økt skal vi ha en liten «språk- og 

dialektprøve, for å få en oversikt over hva det er elevene sitter igjen med av kunnskap fra disse ukene. Vi har hatt svært 

få prøver i 5.klasse, og har behov for litt bedre oversikt over hva elevene kan etter en endt periode med ulike tema. 

Prøveformene vil variere fra gang til gang, ikke alle blir skriftlige, noen kan også være i form av en presentasjon, lage 

podcast, skuespill etc.  

 

Hilsen Gry, Helene, Fredrik og Kaja S. 

 

ELEVFERDIGHETER 

OG SOSIALE MÅL  

- Jeg er god på håndhygiene 

- Jeg viser at jeg vet hva nettvett er.  

- Jeg kan jobbe effektivt med fagene, både på skolen og på 

hjemmeskole. 

FOKUSORD FOR 

KOMMENDE UKER 

 

Bærekraft  

Plast 

Forurensning  

Gjenbruk  

Avfall 

Mikroplast 

Omkrets 

Flerspråklig  

Skriftspråk 

Bokmål 

Nynorsk  

 

MATTE TEMA: Brøk på tallinjen  

- Jeg kan plassere en brøk på tallinjen.  

- Jeg kan plassere brøker i stigende rekkefølge. 

NORSK TEMA: Leseforståelse og språk 

- Jeg kan snakke om ulike språk, og vet hva flerspråklig betyr.  

- Jeg kan lese noen nynorske tekster.  

- Jeg kan sammenligne på enkel måte bokmål og nynorsk.  

- Jeg kan lese med forståelse og svare på oppgaver til lest tekst. 

ENGELSK TEMA: Reading comprehension and fluency (leseforståelse og leseflyt) 

- I can read a text and understand the meaning of it  

- I know something about different kind of language. 

TEMA 

(Dybdelæring) 

TEMA: Bærekraftig utvikling 

- Jeg vet hva gjenbruk er, og hvordan vi kan gjenbruke. 

- Jeg vet hva begrepet «bærekraft» betyr.  

- Jeg kan forklare hvordan jeg kan unngå at søppel havner i havet 

/ naturen. 

- Jeg vet hva mikroplast er. 

Fysisk aktivitet TEMA: Sykkel 

- Jeg gjør så godt jeg kan i ferdighetsløypen i skolegården. 

- Jeg kan vente tålmodig på min tur. 

- Jeg viser respekt for at alle sykler i ulikt tempo når vi er på 

tur. 

 

UKENS GLOSER 

(uke 19 og 20) 

Gloser fra temaet 

«Microplastic» 

Very small pieces – veldig små biter 

Less than – mindre enn 

Worried – bekymret 

Potential harms – potensielle / mulige skader 

Microplastic – mikroplast 

Organisms - organismer 



 

 

 

 

  


