6.kl. uke 19, 2022
Lekser
Norsk
Matte

Til tirsdag

Læringsmål
Og tema

Til onsdag

Øv på “alle fugler”.
Lær deg sangen utenat.
Jobb minst 10 min på Kikora,
mattemaraton

Engelsk
Samf./nat.
Andre ting

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»

Til torsdag

Til fredag

Øv på “Tenk at nå er dagen
her”. Lær den utenat.
Jobb minst 10 min på Kikora,
mattemaraton
Arbeid 10 minutt med
presentasjonen på engelsk av
«Science of Nature»

Skolefotografering på tirsdag.
Gruppebilde med hele skolen.
Norsk: Vi jobber med 17.mai- sangene. Vi lærer de utenat.

Jobb minst 10 min på Kikora,
mattemaraton

Jobb 10 min her:
https://www.gruble.net/norsk/skrivefeil
Jobb minst 10 min på Kikora, mattemaraton
Diskusjon om «Science of Nature»:
Skriv et argument for og et argument imot
Darwins evolusjonsteori på engelsk.

Det er blå temadag på torsdag. Kle på deg noe blått.

Matte: Programmering+ mattemaraton, Kikora
Engelsk: Kunne lese faktatekster og snakke om vitenskapelige tema fra naturen på engelsk.
Musikk: Denne uka arbeider vi med musikk i samfunnsfag- og musikktimer. Ukene framover vil ha fokus på instrumenter, notelære og
komponister.
K&H tirsdag: Elevene arbeider ulikt; frihet og ansvar. Målet er å skape noe positivt/fint, ut fra egen glede og kreativitet. (tegning,
søm/symaskin og treforming/sløyd)

Hei! Vi i 5-6.klasse starter opp med kikoras mattemaraton denne uken. Det varer helt frem til 31. Mai. Her skal elevene både jobbe med matteoppgaver og registrere fysisk
aktivitet for å få billetter til å kunne vinne fine premier. Jeg håper på mye god matematikk-jobbing! I norsk vil vi ikke ha diktat denne uka, men elevene skal øve seg på
17.mai- sangene.
På tirsdag er det skolefotografering, der 5-6.klasse skal være med på et felles gruppebilde med hele skolen. ( Det blir ikke klassebilde i år.)
Elevene imponerer i K&H. De er selvstendige, samarbeider, er kreative og ser ut til å glede seg. Flott stemning i klassen på fredag

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

Sanger til 17.mai
Alle fugler små de er

Alle fugler små de er
kommet nå tilbake!
Gjøk og sisik, trost og stær
synger alle dage.
Lerka jubler høyt i sky,
ringer våren inn på ny.
Frost og snø de måtte fly,
her er sol og glede!

Tenk at nå er dagen her
Tenk at nå er dagen her som jeg har lengtet etter.
Jeg skal gå i toget, og jeg er så glad.
Du kan tro jeg skal nok synge ut av alle krefter,
svinge flagget mitt og rope høyt hurra!
Ser du flagget mitt: rødt og blått og hvitt!
Det skal vaie fritt og vise seg
friskt, og vakkert er det, som vår kjære gamle Norge.
Ja, det landet er vi glad i, du og jeg!
SKG- ROP

Blomster hvite, gule, blå
titter opp av uren,
nikker nå så blidt, de små,
etter vinterluren.
Skog og mark i grønne skrud
kler seg nå på Herrens bud.
Knopper små de springer ut,
her er sol og glede!
Lille søster, Lille bror,
kom så skal vi danse!
Plukke blomster så til mor,
mange, mange kranse!
Synge, tralle dagen lang,
kråkestup og bukkesprang!
Takk, o Gud, som enn en gang
gav oss sol og glede!

SKG er skolen vår,
den er 16 år i år.
Takk til Gud for land og by,
vi løfter flagget høyt i sky.
Hurra, hurra hurra!
Hurra, hurra hurra!

