6.TRINN UKE 46
Informasjon
Kjære verdens aller beste 6.trinn
Mat og helse
Pga Covid-19 blir det nå i utgangspunktet
mat og helse annenhver uke. Vi er
selvfølgelig lei oss for det, men det er
dessverre sånn vi må gjøre det akkurat nå.
Pga fravær på trinnet ble det dessverre ikke
Mat og helse i forrige uke. Av den grunn baker
hele gjengen rundstykker på omgang nå på
torsdag.
Elevene skal kun bake ut rundstykker. Vi baker
ut i klasserommet og på koken, og vi sørger for
rene og desinfiserte bakeflater.
Vi skal gjennomføre elevundersøkelsen denne
uken. Følg linken for mer informasjon:
https://faerder.kommune.no/oserod-skole/nyheter-fraskolen/nyheter-fra-skolen/elevundersokelsen-host-2020informasjon-til-elever-og-foresatte.52295.aspx

Vi jobber videre med fantasy denne uken.
Elevene har planlagt sitt eget univers, og de er
i full gang med skrivingen. De har også tegnet
flotte kart over sine fantastiske verdener.
Hilsen Rebekka, Andreas, Ingrid, Lisa 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.
-Jeg har med meg det jeg trenger til leksearbeidet
hjem mandag og tirsdag.
Norsk
-Jeg vet hva som kjennetegner fantasy-sjangeren.
-Jeg kan planlegge og lage en disposisjon for
fantasyhistorien min.
-Jeg kan forklare ordene skildring
og besjeling, og jeg benytter meg
av disse virkemidlene i
fortellingen min.
Matematikk
-Jeg kan finne fellesnevner.
-Jeg kan addere og subtrahere
brøk.
Engelsk
-Jeg kan lage en liten fantasy-tegneserie på
engelsk

Lekser:
Engelsk

1. Gjør ferdig tegneserien på ark i engelskmappa.
Hvis du blir fort ferdig med tegneserien kan du jobbe med adjektiv-arkene
eller lese en engelsk bok /blad /tekst på internett
2. Øv på øveordene. Arbeid med å lære deg reglene.

Norsk/lesing

Les “Tegnet” selv eller sammen med en voksen. Du skal velge en side som
du leser høyt for en voksen hjemme.

Praktisk lekse Du skal være kildesorteringsansvarlig hjemme denne uka. Sørg for at søpla
kommer ut i søppelkassene før bananfluene flytter inn
Matematikk

Jobb 2*15 minutter med addisjon og subtraksjon med brøk her på
“Brøkreser”.
https://www.matematikk.org/trinn5-7/brokreser/

Engelske øveord: Adjektiv

Når vi gradbøyer adjektiv som slutter på y, blir y-en omgjort til i + er og est
Norwegian
skummel
glad
pen
lett

positive
scary
happy
pretty
easy

comparative
scarier
happier
prettier
easier

superlative
the scariest
the happiest
the prettiest
the easiest

Når vi gradbøyer adjektiv som slutter på en e, fjerner vi den før vi legger til er og est
Norwegian
klok
merkelig
sein
søt

positive
wise
strange
late
cute

comparative
wiser
stranger
later
cuter

superlative
the wisest
the strangest
the latest
the cutest

Men hva skjer med disse adjektivene? Kan du lage en regel?
Norwegian
tynn
trist
varm
våt

positive
thin
sad
hot
wet

comparative
thinner
sadder
hotter
wetter

superlative
the thinnest
the saddest
the hottest
the wettest

Timeplan
Tid
08.4510.05
10.0510.25
10.2511.25
11.2512.05
12.0513.05

mandag
tirsdag
BLIME/Fantasy Gym
/matte
Engelsk
Musikk
pause
pause

onsdag
BLIME

fredag
FYFO
Stilleles

pause

torsdag
BLIME/Mat og
helse/Fantasy
/matte
pause

Fantasy/
matte

Gym
Engelsk
Musikk
Mat og pause

Norsk/matte/
Elevundersøkelsen
Mat og pause

Mat og
helse/ Fantasy/
matte
Mat og pause

Engelsk
IKT/K/H
Matte
Mat og pause

Gym
Engelsk
Musikk

Norsk/matte/
Elevundersøkelsen

Mat og helse/
Fantasy/
matte

Engelsk
IKT/ K/H
Matte

pause

pause

pause

pause

Fantasy/
matte

Norsk/matte/
Elevundersøkelsen

Mat og helse/
Fantasy/
matte

Engelsk
IKT/ K/H
Matte

Mat og pause
Fantasy/
matte

pause

Dagen avslutter
kl.13.15
13.0513.20
13.3014.30

Avslutter kl.14.15

Skole-SMS: Send SMS til 59444202 «6 Per er syk i dag hilsen Kari»
Tlf team 6: 40905632, www.oserodskole.no

