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Svømming

Det blir svømming på onsdag
Lekser leveres i partallsbok denne
uka.
Husk å finne et bilde av deg selv. På
bildet bør du være ca. 1 – 2 år .Ta
bildet med på skolen, eller ta et
bilde av bildet og send det til min
epost. Vi skal gjette hvem som er
hvem.

Ukas mål:
Norsk: Jeg vet om flere typer argumenterende tekster. Jeg vet forskjell på argument og synspunkt. Jeg vet hva en kritiker
er.
Engelsk: I can talk about wild animals in America . I know how to construct present perfect tense and when to use it.

Matte




- kunne egenskapene til noen romfigurer
- kunne regne ut volumet av et prisme og en terning
- kunne regne om mellom volumenhetene

Lekser
Tirsdag
Norsk: Gjør en side videre i Norsk Rettskrivingsbok
Matte: Gjøre oppg. Ukelekse eget ark
Engelsk: Write keywords from The Beautiful Buffalo and be prepared to talk about this animal( page 142 – 145.)
Onsdag : Husk badetøy
Norsk: Gå gjennom oppgavene du har lest til nå i Leseriket, kap 9. Se på spørsmålene. Lag et tokolonnenotat med
ordene i kusiv, f. eks. mesterverk på side 188. Forklar i kolonne 2.
Matte: Gjøre oppg. Eget ark
Torsdag:
Norsk: Repetisjon:Les side 204. Gjør oppgave 14 på denne siden
Matte: gjøre oppg. Eget ark
Engelsk: Do exercise 166 and 167 in WB. Grammar: Do the exercises on page 116.
Fredag
Norsk: (innlevering) Oppgave 2 a og b side 210. Overskrift: Vold på skjerm.
Matte: gjøre oppg. Eget ark ferdig (ukelekse)
Engelsk: Translate a Norwegian text into English. You will get it from R.
Important words: settlers, massive herds, grasslands, slaughter, diease, pure, fairly, to roam, space, to graze,
areas,



