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Svømming

Det blir svømming på onsdag
Lekser leveres i partallsbok denne
uka.
Husk Leseprosjektperioden. Les
gjerne noe ekstra hjemme. Det blir
trekning på loddene til torsdag.
Påskelunsj på fredag. Du får mat på
skolen og trenger ikke niste.

Ukas mål:
Norsk: Jeg kan navnet på forskjellige filmsjangere. Jeg kan forklare begrepene hovedrolle, birolle, bildeutsnitt,
kameravinkel, lyd osv. Jeg kan forklare hva et pronomen er.
Engelsk: I can make a Tourist Leaflet for an American state (or a city). I can present my Tourist Leaflet. I can find
interesting news about the USA on the internet and talk about the news

Matte:
- Kunne forkorte og utvide brøker
- Kunne finne fellesnevneren
- kunne addere og subtrahere brøker med like og ulike nevnere
- Kunne multiplisere et helt tall og en brøk
Lekser
Tirsdag
Norsk: Les side 92 – 93 i tekstboka. Ta for deg filmen vi laget om Mobbing. Gi en beskrivelse av denne filmen der
du kommer inn på sjanger, karakterer, handling, miljø, lyder og kamerabruk.
Matte: Gjøre oppg.181 og 182 s.108.
Engelsk: Find a piece of news on the internet and be prepared to talk about it in your class.
Onsdag : Husk badetøy
Matte: Gjøre oppg. 183 s.108.
Torsdag:
Norsk: Gjør 2 – 3 oppgaver på grammatikksidene, dvs. sidene 86 – 91.
Matte: gjøre oppg.184 s.108.
Engelsk: Write a postcard to a friend of yours. Imagine you are on holyday/vacation in Hawaii, tell her about
Hawaii and all your experiences out there. Exercise 152 and 153 in WB
Fredag
Norsk: Øv deg til en liten mål-test i grammatikk.
Matte: gjøre oppg.185 og s.108.
Engelsk: Be prepared for a mini test in Grammar
Important words: , decide, experience, manage, , awesome, vacation, relatives, fortune, lack of food, society,...



