
5.kl. uke 5, 2022 
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 

Lekser Til tirsdag  Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Norsk 

 

 Rett diktat fra uke 3. Få underskrift. 

Skriv videre på fagartikkel om språk, 

opg 29 s 141. Bruk minst 15minutt. 

Øv på diktaten. Skriv i øvebok. 

 
Skriv videre på fagartikkel om språk, 

opg 29 s 141. Bruk minst 15 minutt.  

Øv på diktat, skriv så fint du kan i 

øvebok. Diktat på torsdag.  
 

Finn 5 fakta om samene. Gå inn på 

clasroom og lever inn svaret på 

oppgaven der i “Norsk 5-6 trinn”.  

Diktat Når man skriver en fagtekst må man ha en innledning, en hoveddel og en avslutning.  
Det er vanlig å dele teksten opp i avsnitt og lage noen underoverskrifter.  

Matte Få bokbind på den nye matteboka di. 
Gjør oppgave 4 s.11. Skriv eller tegn 
svaret i matteboka. 

Gjør oppgave 11 s.14. Føres fint inn i 
skrivebok i matematikk. 

Jobb 15 minutt på campus 
“hoderegning”. Vi tar en campus-prøve 
på dette i timen torsdag. 

 

Engelsk 

 
 Workbook: Gjør s. 76. Skriv setninger 

med «have» eller «has». 
 Prøve i uregelrette verb:  

Øv på utdelt ark:  
Send, set, shake, shine, shoot. 

Samf./natur Lekse er frivillig ut fra arbeidsplanen    

Andre ting  Husk gymtøy!   

Læringsmål 

Og tema 

Norsk: Vi skriver en fagtekst om et valgfritt språk. Vi bruker gode kilder og følger eksempeltekst på hvordan skrive en fagtekst. 

Matte: Ny bok. Kunne multiplisere brøk. Vi gjennomfører en campus-prøve på hoderegning på torsdag. 

Engelsk: Kjenne til geografi og kultur i ulike engelsktalende land som Storbritannia og USA. 

Samfunn og KRL: Urfolk og samene –tverrfaglig arbeidsplan denne uka 

Naturfag:  Vi lærer om atomer og molekyler 
Musikk: tverrfaglig arbeidsplan 

Neste uke er det godhetsuke i 5. og 6. klasse. Nærmere info kommer       

Bare ta kontakt om dere lurer på noe :) 

Kontaktlærer, Hilde Salvesen, Hilde.salvesen@skg.as  
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