6.kl. uke 18, 2022

Ukens bibelvers: Kol. 3,23: Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det
er Herren og ikke mennesker dere tjener.
I mai har vi fokus på «Åndens gaver» (pinse)» og karaktertrekket
«Entusiasme»

Lekser

Til tirsdag

Norsk

Se igjennom de gamle diktatene og rett
på det du må. Få underskrift.
Jobb 10 min her:
https://www.gruble.net/norsk/skrivefeil

Diktat

Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener.
I mai har vi fokus på karaktertrekket entusiasme.

Matte

Jobb på trinket. Få trinket til å skrive
HI HI HI
( Evt jobb videre med oppgaver i arb.bok,
om den oppgaven blir for vanskelig .)

Engelsk

Til torsdag

Til fredag

Øv på diktat.
Oppgave på classroom.

Leksefri på grunn av Åpen dag

Jobb i 10 min på campus om
programmering, eller ta en
test på campus om temaet
programmering.

ÅPEN DAG! Møt i klasserommet
17.00. Mat på skolen fra kl 16.30

Jobb i 10 min på campus om programmering/
eller 10 min videre i mattebok og på trinket.

Diskusjon om «Science of Nature»:
Skriv et argument for og et argument imot
Darwins evolusjonsteori på engelsk.

Arbeid 10 minutt med
presentasjonen på engelsk av
«Science of Nature»

Samf./nat.
Andre ting
Læringsmål
Og tema

Til onsdag

Salg av kake og pølser

Norsk: Vi jobber med ordklasser, lesetrening og tastaturbo.
Matte: Programmering.
Engelsk: Kunne lese faktatekster og snakke om vitenskapelige tema fra naturen på engelsk.
Samfunn: Vi arbeider med tidslinje fra 1914 til 2022. Elevene skal selv være nysgjerrige og søke informasjon. I 1916 ble kolonihagene i Stavanger

opprettet. Vi besøker Egenes kolonihage.
Åpen dag tirsdag 😊 Velkommen. ( Se på mail sendt fredag for nærmere info)
Mange elever arbeidet godt med tidslinjen i samfunnsfag. To av guttene har framført. De andre guttene framfører denne uka. Jentene ser ut til å trenge mer tid, på hver sin
måte, på framføringer av denne slag. Å se, leke og vandre i kolonihagen var en grei opplevelse. Denne uka arbeider vi med prosjekt i K&H, og uke 19 arbeider vi
prosjektrettet i musikk (Hilde sine timer).

Bare ta kontakt om det skulle være noe
Kontaktlærer, Marit Bådsvik, marit.baadsvik@skg.as

