Evjeveien 836
4832 Mykland

5.trinn

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

UKE:

42

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

Ukas beskjeder:
Det er ikke svømming denne uken.
Onsdag arrangeres det vaffelsalg til inntekt for årets TV-aksjon. TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs
arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi
kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.
Marie, Magnus og Jan skal ordne salgsbod og selge fra 8.45 til 10.15. Tarjei, Marianne, Johanna og
William skal selge og rydde ned salgsbod fra 12.40 til 14.25. Vanlig dag de timene man er på skolen. Se
info på egen lapp angående betaling fra elevene i bytte mot vafler.
Gratulerer med Tarjei som har bursdag på lørdag 
Mål for uka:
Norsk:

Matematikk:

Engelsk:

-

Jeg vet hva en dagbok er
Jeg kan bruke tokolonneskjema
Jeg kan bøye substantiv
Jeg kan nevne sjangertegn for dagbok
Jeg kan skrive dagbok
Jeg kan ta en annens rolle enn min egen når jeg skriver tekster

- kunne subtrahere i hodet
- kunne subtrahere ved å veksle en eller flere ganger
- kunne gjøre overslag og vurdere om svaret er riktig
-

I can express my opinions
I can justify my opinions
Jeg øver godt på ukens gloser

Ukens sosiale mål:

Jeg er aktivt med på skolens fellesaktiviteter.

Gloser:

Til tirsdag:

shock – sjokk

Norsk: Les side 86-89. Gjør oppgave 1 s.92.

look – se
parrot – papegøye

Matte: oppg.104 s.93.

costs – koster
learn – lære
smaller – mindre

Engelsk: TB: p.39
WB: P.25

looking after – ta seg av
gone – forsvunnet/borte

Til onsdag:
Norsk: Les side 90-91. Gjør oppgave 4, 7a og 7b s.92.

Can I help you – Kan jeg hjelpe
deg?

Matte: oppg.105 s.93.

That would be great! – Det ville
vært kjempefint.
Til torsdag:
Norsk: Gå ut, eller se ut av et vindu. Skriv ned fem substantiv og
fem adjektiv som du kan se/høre. Skriv de så pent du kan i
finskriftboka.

Matte: oppg.106 s.93.

Engelsk: Practise for glossarytest

Til fredag:
Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok. Velg ut tre setninger som
du skriver så pent du kan i finskriftboka.

