
 

6.TRINN UKE 44 

Informasjon 

 

Kjære verdens aller beste 6.trinn       

 

Vi hadde en fantastisk oppstart på kjøkkenet med 

hjemmelaget tomatsuppe og brødkrutonger i 

forrige uke.  God stemning, godt samarbeid og 

nydelig mat! Vi deler opp mot norsk og 

samfunnsfag de dagene vi har mat og helse.  

 

Pengene fra årets TV-aksjon går i år til 

bekjempelse av plast i havet. Det har av den 

grunn vært naturlig å fokusere på dette også på 

skolen. 

Temaarbeidet de neste ukene har fått tittelen 

“Planet plast”. 

 

Vi gleder oss til å gjennomføre samtaletimer på 

Teams sammen med dere de neste par ukene. 

Dette er nytt og spennende for oss alle sammen. 

 

Hilsen Rebekka, Andreas, Ingrid, Lisa, Tonje, 

Andress, Jon og Una. 

Selvstendighet 

-Jeg setter skoene mine pent på plass i 

garderoben og jeg henger jakken på 

knaggen. 

 

-Jeg rydder pulten min slik at den er 

klar for vask hver dag. 

 

-Jeg setter arbeidsark i permen og 

holder orden i hylla mi. 

Norsk 

-Jeg kan gradbøye adjektiv i positiv, 

komparativ og superlativ. 

Positiv komparativ superlativ 
stor større størst 

Matematikk 

-Jeg vet at brøker med samme verdi 

kalles likeverdige brøker. Jeg kan utvide 

og forkorte brøker. 

Engelsk 

Jeg kan gradbøye adjektiv på engelsk. 

 

Lekser: 

Engelsk Les og gjør oppgaver på ark i engelskmappa. 

Øv på øveordene.  

Øv på hovedregelen for å gradbøye adjektiv. (Se her på ukeplanen.) 

Lesing og 

skriving 

 

Les/lytt til teksten om TV-aksjonen på Salaby. 

https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2020/elev/5---7-trinn/les-og-forsta/om-tv-

aksjonen 

 

 

Jobb minst 20 minutter med oppgaver som er tilknyttet TV-aksjonen på Salaby. 

https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2020/elev/5---7-trinn 

Mat og helse Denne uken skal vi lage fruktsalat. Les/lytt til de tekstene som beskriver hvordan 

du skal kutte frukt (ananas, appelsin, druer, epler, kiwi, mango og pærer) 

https://skole.salaby.no/5-7/mat-og-helse/mat-steg-for-steg/hvordan-kutte-frukt-

og-gront 

Matematikk Oppgaver om likeverdige brøker på ark i den blå permen. 

https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2020/elev/5---7-trinn/les-og-forsta/om-tv-aksjonen
https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2020/elev/5---7-trinn/les-og-forsta/om-tv-aksjonen
https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2020/elev/5---7-trinn
https://skole.salaby.no/5-7/mat-og-helse/mat-steg-for-steg/hvordan-kutte-frukt-og-gront
https://skole.salaby.no/5-7/mat-og-helse/mat-steg-for-steg/hvordan-kutte-frukt-og-gront
https://stairsonline5.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemaside.html?tid=950350
https://stairsonline5.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemaside.html?tid=950350
https://stairsonline5.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemaside.html?tid=950350


Engelske øveord: Adjektiv 

Når vi skal gradbøye adjektiv på engelsk, gjør vi det 

ganske likt som på norsk.  

Hovedregel: Når adjektivet har én stavelse (f eks smart) 

legger vi til -er og -est når vi skal bøye det. 

Når adjektivet har to eller flere stavelser (f eks 

wonderful) setter vi «more» og «most» foran det. 

Norwegian positive comparative superlative 

stor 

liten 

hyggelig 

smart 

skummel 

glad 

herlig 

vanskelig 

big 

small 

nice 

smart 

scary 

happy 

wonderful 

difficult 

bigger 

smaller 

nicer 

smarter 

scarier 

happier 

more wonderful 

more difficult 

the biggest 

the smallest 

the nicest 

the smartest 

the scariest 

the happiest 

the most wonderful 

the most difficult 

Timeplan 

Tid mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
08.45-

10.05 
Mat/helse A-

gruppa  

Norsk/matte/ 

tema 

Gym 

Engelsk 

Musikk 

Mat/helse B-

gruppa 

Norsk/matte/ 

tema 

Mat/helse C-

gruppa 

Norsk/matte/ 

tema 

FYFO 

Stilleles 

10.05-

10.25 
pause pause pause pause pause 

10.25-

11.25 
Mat/helse A-

gruppa 

Norsk/matte/ 

tema 

Gym 

Engelsk 

Musikk 

Mat/helse B-

gruppa 

Norsk/matte/ 

tema 

Mat/helse C-

gruppa 

Norsk/matte/ 

tema 

Engelsk 

IKT 

Matte 

11.25-

12.05 
Mat og pause Mat og pause Mat og pause Mat og pause Mat og pause 

12.05-

13.05 
Mat/helse A-

gruppa 

Norsk/matte/ 

tema 

Gym 

Engelsk 

Musikk 
Dagen avslutter 

kl.13.15 

Mat/helse B-

gruppa 

Norsk/matte/ 

tema 

Mat/helse C-

gruppa 

Norsk/matte/ 

tema 

Engelsk 

IKT 

Matte 

13.05-

13.20 
pause   pause pause pause 

13.30-

14.30 
Mat/helse A-

gruppa 

Norsk/matte/y 

tema 

  Mat/helse B-

gruppa 

Norsk/Matte/ 

tema 

Mat/helse C-

gruppa 

Norsk/matte/ 

tema 

Engelsk 

IKT 

Matte 
Avslutter  

kl.14.15 
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