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Timeplan

Informasjon:

UKE 34

1.

Klassens time

Norsk

Matte

Norsk

Norsk

2.

Norsk

Matte

Naturfag

Engelsk

Norsk

3.

Eng-5/Matte

Samfunnsfag

Naturfag

Krø

Eng-5/Matte

4. Eng 6-7/Matte
5.

Samfunnsfag

6.

Musikk/Krø

Krle

M&H/

K&H

Samfunnsfag (O)

Eng 6-7/Matte

Fysisk aktivitet

M&H

Svøm

Musikk

Kunst&håndv.

Krle

Kunst&håndv

Velkommen tilbake til nytt skoleår 
i en ny 5. – 7. gruppe. Dette kan bli veldig
bra.
Det blir sannsynligvis svømming til
onsdag, men det blir ikke i Frolandia.
Vi bader heller i Langevann.
Det kan være lurt å ha med et skift klær
som ligger på skolen fast, det er god plass
i hyllene i gangen.

Ukas mål:
Norsk: Jeg vet hva som menes med «å leke med ord». Jeg kan lage en tekst der jeg leker litt med ord.
Matte: Litt repetisjon fra forrige skoleår.

Engelsk: I can talk about weather and temperatures. I can present the staff and different kind of work in a radio station

Lekser:



Til tirsdag: oppg.98 a og 99 b s.25.
Norsk: Les ekstra godt på starten av kapittel 1
Til onsdag:
Sett bokbind på bøker. Disse bøkene skal ha bokbind:
-

Ordriket elevbok

Stairs Textbook og Matematikkboka

Det kan være lurt å ha bokbind på arbeidsbøkene i norsk og engelsk da de er mye opp og ned av sekken, men dette er valgfritt.
Matte: oppg.95 s.43.
Til torsdag:
Matte: oppg.
Norsk: Finn morsomme ord i de første tekstene i læreboka di. Skriv dem på ei liste i arbeidsboka.
Engelsk: Read about the rats’ radio station in New York. Learn the following words: street, news, debate, guy, showbiz, staff, to pass,
stay tuned, exciting, to share
Til fredag:
Norsk: Skriv et slags dikt om Mykland eller Mykland skole der du leker med noen ord. Det kan gjerne være morsomt. (leveres)
Engelsk: Write some sentences of your own with the new words on the list above:
Matte: oppg.96a og 99 s.43.

