Evjeveien 836
4832 Mykland

5.trinn

SMS: 91 88 45 40
Telefon: 37 50 25 30

UKE:

Kontaktlærer: Susanne Bråthen,
susanne.brathen@froland.kommune.no

35

Ukas beskjeder:
Håper alle hadde en grei første uke tilbake på skolen 
Denne uken går timeplanen som normalt. Husk forkle til mat & helse onsdag!
Informasjon angående lekser og innlevering:
Lekser blir som oftest satt opp fra dag til dag, for å hjelpe elevene med å disponere arbeidet utover uka.
Fra tid til annen varierer vi med ukelekser, men dette vil det tydelig være informert om på ukeplanen.
Norsk leksebok samles inn og rettes onsdag. Matte leksebok samles inn og rettes fredag. Engelsklekser
gjennomgås/rettes forløpende i uka.
Overgangen fra 4.trinn til 5.trinn er nok mest merkbar mtp lekser. Nå tilbys det ikke leksehjelp, og
elevene skal i større grad ta ansvar for eget arbeid. I overgangsfasen nå er det ekstra viktig at dere
foreldre sjekker/hjelper til med lekser.
Husk foreldremøte onsdag klokka 17.30!
Mål for uka:
Norsk:

- Jeg vet hovedforskjellen mellom sakprosa og skjønnlitteratur
- Jeg vet hva en sjanger er

Matematikk:
- kunne vite at verdien av et siffer er avhengig hvor i tallet det står
- kunne forstå plassverdisystemet
- kunne lese og skrive tall med sju eller færre sifre
Engelsk:

- Jeg kan snakke om tid og tall
- Jeg kan bruke engelske høflighetsuttrykk
- Jeg øver godt på glosene

Ukens sosiale mål:
Vi skaper et godt klassemiljø –sammen.

Gloser:

Til tirsdag:

busy – opptatt / travel

Norsk: Repeter/les gjennom fakta om Sakprosa og

funny – morsom

skjønnlitteratur s.14 i Ordriket. Gjør oppg. 5, skriv i lekseboka.

important – viktig

Matte: oppg.80, 81 og 82 s.24.

odd – rar
quiet – stille / rolig

Engelsk: WB: p. 10-11
TB: p.7, task 9.

bring – ta med
meet – møte / treffe

Til onsdag:

visit – besøke

Norsk: Repeter/les gjennom fakta om Sakprosa og
skjønnlitteratur s.14 i Ordriket. Gjør oppg. 6, skriv i lekseboka.

watch – se på
tent - telt

Matte: oppg.83a,b og 84 a,b. s.24-25.

HUSK FORKLE TIL MAT OG HELSE!
Til torsdag:
Matte: oppg.85, 86 (skriv kun svaret, «regn i hodet» oppgave)
og 87 s.25.
Engelsk: Øv til glosetest. Glosene skal skrives i glosebok. Øv
gjerne muntlig med en voksen/venn

Til fredag:
Norsk: Les 15min i valgfri bok/tegneserie/avis.

Matte: 88a,b, 89a,b og 90 s.25

