5.kl. uke 12, 2022

Kol 2,15: Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet
med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset.
Ukens bibelvers:

Månedens tema: Trofasthet og påske-evangeliget

Lekser

Til tirsdag

Norsk

Rett diktat fra uke 11.
Få underskrift.
Les Matteus 21.1-11, enten i en bibel
eller på Bibelen.no.
Lag en tegneserie om fortellingen.

Diktat

Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset.
Det var Paulus som skrev Kolosserbrevet.

Matte

Gjør oppgave 12 s 55.

Engelsk

Øv på ny diktat. Skriv så fint du kan.
Les Matteus 21.12-17. Finn en bibel
eller på Bibelen.no.
Er her noen vanskelige ord? Send de
på mail til Marit.

Til torsdag

Til fredag

Øv på diktat, skriv så fint du kan i øvebok.
Diktat på torsdag.
Begynn å lage en liten tegneserie om
Matteus 21.12-17. Vi jobber videre med
den i timen på torsdag.

Les side 64. Øv på kapittelet på campus.
“Test deg selv” eller mattelabb. Vi tar en
liten test på kapittelet “sannsynlighet” på
torsdag.
Nytt kapittel: Science of Nature
Textbook: Les s. 136-137
Workbook: Gjør s. 102

Samf./natur
Andre ting
Læringsmål
Og tema

Til onsdag

Gjør lekse som ligger ute på campus.
Kap 3.1 om mulitplikasjon med
10,100.
Prøve i uregelrette verb:
Øv på utdelt ark:
Throw, understand, wake, wear

Storsamling. Husk penger til fadderbarna. 😊 Pølse og kakesalg torsdag.
Husk gymtøy!

Norsk:Tegneserier. Vi starter å snakke og lese om påsken. Vi øver videre på touchmetoden .
Matte: Vi jobber med sannsynlighet og tar en liten test på torsdag.
Engelsk: Kjenne til geografi og kultur i ulike engelsktalende land som Storbritannia og USA.
Samfunn: Mål: Designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt. Arbeidsplan og erfaring med tålmodighet, identitet, integritet og egen autoritet.
Eleven tar ansvar for prosessen og ber om hjelp når han/hun kjenner at det er riktig.

Naturfag: Vi lærer om atomer og molekyler
Musikk: Mål: Designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt. Vurdere musikk som passer til arbeidet.
K&H: Utstilling etter påske. Informasjon kommer. Mål: Designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt. Fargelære og symbolikk. Kilder:
Salmer og bibeltekster med symboler og bilder på Kristus.

Takk for fine samtaler og oppmøte. Trolig snakket jeg litt for fort. Jeg skal forsøke å gjøre det bedre neste gang. Jeg sender
halvårsvurdering med hjem tirsdag eller onsdag, i lukket konvolutt. Takknemlig for å kunne spille på lag med så fine mennesker; små og
store.
Kontaktlærer, Hilde Salvesen, hilde.salvesen@skg.as

