5. og 6.kl. uke 20, 2022
Lekser
Norsk
Matte
Engelsk
Andre ting

Til tirsdag
Oppmøte i Stavanger, ved Strandkaien kl. 9.45, 17.mai.
( Ikke så langt fra Egon. Let etter den blå SKG-fanen.)
Marit tar imot elevene i toget. Gi beskjed, når dere blir
hentet slik at Marit får “krysset” dere ut.
Ta med fine klær, norsk flagg og godt humør!
Det blir pizza til den klassen med best oppmøte
Etterpå blir det fest på SKG, kl 11.30-15.00.
Vi ser frem til en kjekk nasjonaldag!

Ukens bibelvers: 1. kor. 12,27: Dere er Kristi kropp, og
hver av dere et lem på ham.
I mai har vi fokus på «Åndens gaver» (pinse)» og
karaktertrekket «Entusiasme»

Til
onsdag

Til torsdag

Til fredag

Skriveoppgave på classroom.

Les 10 min hjemme i en selvvalgt bok. Skriv mail til
Marit om hvilken bok du leste :)

Jobb minst 10 min på Kikora,
mattemaraton. Før opp
distanser, gjerne fra 17.mai

Jobb minst 10 min på Kikora, mattemaraton

Leksefri.
Vi ønsker deg en
flott 17.maifeiring!

6.kl.: Workbook: Gjør s. 132 «Personal pronouns»
5.kl.: Workbook: Gjør s..123 «Adjectives»
Storsamling på torsdag. Husk penger til fadderbarn.
Pølse og kakesalg på torsdag.

Læringsmål
Og tema

•
•
•
•
•
•

Norsk: Vi øver på 17.mai-sanger. Elevene skriver videre på tekst/presentasjon om selvvalgt person. ( Biografi)
Matte: Programmering+ mattemaraton, Kikora.
Engelsk: Kunne lese faktatekster og snakke om vitenskapelige tema fra naturen på engelsk.
Musikk: Instrumenter og notelære.
Samfunnsfag: Vi bruker litt tid på repetisjon rundt grunnlovsdagen og feiringen av 17. Mai. Så går vi over på ressurser i Norge og ressurser i de ulike landsdelene.
17-mai tog på tirsdag: Send sms/mail til Marit dersom ditt barn av ulike grunner ikke skal gå i 17.mai-toget.
Presentasjoner i musikk om komponister: Jentene presenterte på fredag og viste at de behersker, på ulik måte. To guttegrupper viste presentasjoner
med stor variasjon. Det som er bra er at alle nå har erfaring og VET at det går fint å presentere fagstoff for andre, hvis de velger å arbeide med stoffet
og framføringa. Å arbeide med kilder blir neste punkt.
Vi hadde så vidt besøk av en ny gutt på 5. trinn, fredag. Jeg (Hilde) mener å huske at navnet hans var Titus. Han kommer tilbake for å være sammen
med oss mandag 23. Mai.
Neste uke er det Kristi Himmelfartsdag og fri på torsdag og fredag 26.-27.mai.
Skolen mangler noen tilbakemeldinger på “jod-skjema”.
Torsdag i uke 22 har vi planlagt en dagstur til Marit sin hytte på Hommersåk. Mer informasjon kommer. Værforbehold.

Bare ta kontakt om det skulle være noe
Kontaktlærer, Marit Bådsvik,( mob 97572267) marit.baadsvik@skg.as og Hilde Salvesen ( hilde.salvesen@skg.as)

