Evjeveien 836
4832 Mykland

5.trinn

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

UKE:

38

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

Ukas beskjeder:
Vi fortsetter med nasjonale prøver denne uken.
På onsdag drar vi på skolekino. Vi skal se Askeladden – i Soria Moria slott  Vi drar direkte fra skolen,
til Arendal, deretter til Froland Bibliotek og til Frolandia. Denne dagen trenger dere altså:





Sekk/bag
Nistepakke og drikke
Svømmetøy og håndkle
Det er lov å ha med en liten brus og en sjokolade/godteri (str. smil/kvikklunsj eller lignende)

Mål for uka:
Norsk:

-

Jeg vet forskjellen mellom sakprosa og skjønnlitteratur
Jeg kan nevne flere ulike sjangre
Jeg kan lete og finne sjangertrekk før jeg begynner å lese
Jeg kan finne inspirasjon i bilder når jeg skal skrive
Jeg vet hva synonym, antonym og hyperonym er

Matematikk:
-kunne regne om mellom døgn, timer, minutter og sekunder
-kunne lese av tiden på digital og analog klokke
-kunne regne ut tiden mellom klokkeslett og datoer
Engelsk:

-

Jeg kan snakke om tid og tall
Jeg kan bruke engelske høflighetsuttrykk
Jeg øver godt på ukas gloser
Jeg kan de engelske spørreordene

Ukens sosiale mål:
Jeg viser at jeg bryr meg når noen har det leit.

Gloser:

Til tirsdag:

scout – speider

Norsk: Ordriket s.57, oppg. 4

parents – foreldre
vicious – onde

Matte: oppg.115 og 116 s.72

relax – slapp av
impress – imponere

Engelsk: TB: p.24-25

besides – dessuten

WB: p.20

homesick – hjemlengsel
caught – fanget

Til onsdag:

take – ta med

Norsk: Ordriket s.58-59, oppg. 8 og 9

I can’t wait to – jeg gleder meg til å

Matte: oppg.117 og 118 s.72.

I might add – vil jeg understreke
Se info!
Til torsdag:
Norsk: Øv til kapittelprøve. Se på ukens mål. I Ordriket er s.65
gode øvesider.

Matte: oppg.119, 120 og 121 s.73.

Engelsk: øv til glosetest. Glosene skal skrives i gloseboka.

Til fredag:
Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok. Ta gjerne med en
bibliotekbok hjem fra skolen.

Matte: oppg.122, 123 og 124 s.73.

