5.kl. uke 6, 2022
Lekser
Norsk

Til tirsdag
Rett diktat fra uke 5. Få underskrift.
Les side 26 i samisk hefte, skriv svar
på spørsmålene siden 27.

Til onsdag
Øv på diktaten. Skriv i øvebok.

Ukens bibelvers: Matteus 7,3

Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i
ditt eget øye legger du ikke merke til?
Månedens tema: Tilgivelse og overbærenhet

Til torsdag
Øv på diktat, skriv så fint du kan i
øvebok. Diktat på torsdag.
Gjør oppgave 15 side 30 i samisk hefte.

Til fredag
Les sidene 32-35 i samisk hefte. Sett
strek under ord du synes er vanskelig å
forstå.

Diktat

Samenes nasjonaldag feires 6. februar. Dagen markerer at samene er ett folk, selv om de bor i
Norge, Sverige, Finland og Russland.

Matte
Engelsk

Gjør opg 17 s. 18 i matemagisk 5b

Samf./natur

Søk på google: “Integritet”- Hva betyr
det og hvilken kilde bruker du?

Andre ting

Seks elever lager mat på kjøkkenet
Husk gymtøy!
Pølse- og kakesalg.
mandag og deler
Norsk: Vi lærer om samene og det samiske språket. Elevene får et eget samisk hefte å jobbe i denne uka.

Læringsmål
Og tema

Gjør oppgave 20 side 21 i 5b-bok.

Gjør oppgave 21 s. 22 i 5b-bok

Enklere lekse: Textbook: Les s. 96-97
Workbook: Gjør s. 7
Eller velg vanskeligere lekse:
Workbook oppg. 125 s. 74-75 (ta
med skrivebok til å skrive i)

Prøve i uregelrette verb:
Øv på utdelt ark:
Show, shut, sing, sink, sleep

Google “spontanitet” og
“tilstedeværelse”. Hva betyr ordene.
Hvilke kilder?

Matte: Vi jobber med vinkler og parallelle linjer
Engelsk: Kjenne til geografi og kultur i ulike engelsktalende land som Storbritannia og USA.
Samfunn og KRL: Ærlighet og godhet er integritet. Spontanitet og tilstedeværelse. Urfolk og samene: Vi avslutter tema. Samenes nasjonaldag var 6. februar.
Integritet, identitet og indre autoritet. Vi deler glede og lykke, valgfrihet og frelse, gjennom Jesus Kristus😊

Naturfag: Vi lærer om kjemiske reaksjoner og vil gjøre forskjellige forsøk på naturfagrommet på tirsdag.
Musikk: Ærlighet og godhet i musikken; følelser, opplevelser, tanker, ord og handlinger.

Godhetsuke

Et samfunn med ærlighet og godhet vil vi fortsette å skape. Ta kontakt dersom dere lurer på noe. Elevene i 6. klasse
har vært svært tålmodige med noen av elevene på 5. trinn. Nå ser det ut til at de fine guttene på 5. trinn blir bedre og bedre til å ta ansvar for egne valg og handlinger. Det er en glede å se
strålende øyne som deler godhet. Det vi velger å fokusere på, vokser. Hver og èn kan velge å finne stillhet, puste dypt, med fokus på Gud som godhetens kilde, for å unngå at en negativ
handling (ord eller kamp) velges.
Kontaktlærer, Hilde Salvesen, Hilde.salvesen@skg.as

