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Timeplan Uke 5

Informasjon:

1.

Norsk

Norsk

Klassens time

Norsk

Norsk

2.

Norsk

Engelsk

Krle

Engelsk

Engelsk

3.

Krle

Matte

Matte

Matte

Matte

4.

Musikk

Samfunnsfag

Samfunnsfag

KRØ

5.

Naturfag

Leksehjelp

Samfunnsfag

Kunst&håndv.

6.

Naturfag

Kunst&Håndverk

Kunst&Håndv.

Mat&Helse

Mat & Helse denne uka.
Lekser leveres i oddetallsbok denne
uka
Ha på deg varmt tøy. Det er kaldt
ute i friminuttene

Ukas mål:
Norsk: Jeg kan forklare hva målformer er. Jeg vet hvorfor vi har to forskjellige målformer i Norge.
Engelsk: I can talk about famous cities in the USA. I can conjugate 6 important irregular verbs (page 105)
Matte: :
- Kunne tegne søyle- og linjediagram
- Kunne finne typetall, median og gjennomsnitt

Lekser



Tirsdag
Norsk: Oppgave 17 og 18 side 48
Matte: ukelekse eget ark.
Engelsk: Why are we, here in Norway, so busy with news from the USA? Can you think of any reasons? (Write a
few sentences about this matter)
Onsdag
Matte: ukelekse eget ark.
Mat og Helse de tre siste timene
Torsdag
Norsk: Oppgave 9 side 45 og oppg. 11 side 46. Skriv hele setninger på nr 11. Gjør også oppg. 22 side 49
(innlevering)
Matte: ukelekse eget ark.
Engelsk: Read about Houston (in Texas) on page 102 – 103. Find a list of the 10 biggest cities in the USA
(wikipedia)
Make a two coloumn system with the name of the city on the left and the number of people on the right
Fredag
Norsk: Øv deg på å fremføre en fortelling for klassen, gjerne sagnet du lærte av din bestefar. Les side 40, Taleriket,
for å få noen tips om fremføring. (repetisjon, bruk lekseboka som hjelp til å huske sagnet)
Matte: ukelekse eget ark ferdig.
Engelsk: Imagine you are a tourist in a famous city in the USA. Write an email to one of your friends. Tell her/him
about the city and what you are doing there. To be delivered.
Important words: hectic, population=befolkning, medical research, port, visitors, goods, was founded,
Learn 5 irregular verbs: sell - sold - sold, send - sent - sent, speak - spoke - spoken, swim - swam - swum, take - took -taken

