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Informasjon:

Timeplan Uke 10
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Svømming

Det blir svømming på onsdag
Lekser leveres i partallsbok denne
uka.
Husk Leseprosjektperioden. Les
gjerne noe ekstra hjemme

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)
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 og skriv om bildeutsnitt, Oppgave på side 65.
Matte: Gjøre oppg.171 og 172 s.106-107.
Engelsk: Read about Grand Canyon and Hawaii this week. Learn 5 facts by heart about each of these places.
Onsdag : Husk badetøy
Matte: Gjøre oppg. 173 s.107.
Torsdag:
Norsk: Oppgave 1, 2, 3, 4 og 5 side 86 (leveres)
Matte: gjøre oppg.174 s.107.
Engelsk: Read about verbs on page 104. Conjugate the following verbs : travel, hurry, start, walk, use, last, jump
Follow this example : work - worked - have worked (infinitiv - preteritum - perfektum)
Fredag
Norsk: Presenter en kortfilm i klassen. Planlegg dette med R. Si litt om sjanger, lyd, effekter, kameravinkel,
bildeutsnitt, hovedrolle, birolle osv
Matte: gjøre oppg.175 og 176 s.107.
Engelsk: Present your Tourist Leaflet in your class. You can write it on your PC.
Important words: population, decide, surrounded by, manage, for sure, tour, awasome,
5 irregular verbs: teach -taught - taught, tell - told - told, think -, thought - thought, understand - understood - understood, write
wrote - written



