5.kl. uke 7, 2022
Lekser

Til tirsdag

Norsk

Rett diktat fra uke 5. Få underskrift.
Les side 146-147 i norskbok. Lær deg
ordene striper, figurer, verbaltekst
betyr.

Til onsdag
Øv på diktaten. Skriv i øvebok.
Les side 148-149 i norskbok. Les både
tekst og tegneserier.

Ukens bibelvers: Men Åndens frukt er kjærlighet,

glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet,
trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Gal 5.22
Månedens tema: Tilgivelse og overbærenhet

Til torsdag
Øv på diktat, skriv så fint du kan
i øvebok. Diktat på torsdag.
Gjør oppgave 2 side 153.
Lag små ruter og tegn svarene i norsk
skrivebok

Til fredag
Les 10 min valgfri bok.

Diktat

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,
ydmykhet og selvbeherskelse. Dette er ukens bibelvers fra Galaterbrevet.

Matte

Gjør oppgave 25 side 23 i
mattemagisk 5b

Engelsk

Skriv 15 minutt på teksten om
landet/byen/stedet i Storbritannia (1
A4 s., minst halv s. tekst + bilde)

Samf./natur
Andre ting
Læringsmål
Og tema

Gjør oppgave 26 side 23.

Les side 25. Gjør oppgave 32 s 25.
Prøve i uregelrette verb:
Øv på utdelt ark:
Slide, smell, speak, spell, spend

Husk gymtøy!

Norsk: Vi fullfører fagartikkel om språk, og starter på «Tegneserier».
Matte: Vi ganger med brøker og starter på prosent.
Engelsk: Kjenne til geografi og kultur i ulike engelsktalende land som Storbritannia og USA.
Samfunn: Vi fortsetter med bevisstgjøring i forhold til godhet, integritet, identitet og egen autoritet
Naturfag: Vi lærer om atomer og molekyler
Musikk: Delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår og l ytte til solfeggia-frekvenser. Mål: erfaring med presentasjon
og stillhet.

Godhet har vært på timeplanen. Det er naturlig å følge dette opp. Fredag hadde vi besøk av to elever på 10. trinn som hadde en fin
framføring om egne erfaringer og erfaringer med elever i friminuttet. Null-toleranse for mobbing er målet og vi evaluerer i uke 10. Uke
14 er godhetsuke for hele SKG. Fred & glede er et godt og nødvendig utgangspunkt for all læring.
Kontaktlærer, Hilde Salvesen, hilde.salvesen@skg.as

