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Ukeplan for 6. trinn -  uke 19 - 2019

Norsk Tegnsetting: Kolon og komma.

Matematikk Multiplikasjon og divisjon + faktorer og primtall.

Engelsk Litteratur: "Nature and wildlife".  Grammatikk.  Sterke verb.

Naturfag Menneskekroppen: Hva gjør tobakk og snus med kroppen vår?

KRLE Filosofi:  Menneskerettigheter.

Samfunnsfag Samene.

Sosiale mål Ansvarsbevissthet: Det er når vi tar ansvar for det vi gjør og passer på det vi har.
Humor: Evne til å glede seg selv og andre med smil og latter.

Lekser til tirsdag: Lekser til onsdag: Lekser til torsdag: Lekser til fredag:

Matte:
Lekse fra dag til dag.

Norsk:
Gå inn på OneNote og finn 
dokumentet der det står 
"Lydopptak 1". De som enda 
ikke har gjort lydopptak av en 
norsk og en engelsk tekst, 
gjør dette ferdig hjemme til i 
morgen, tirsdag. 

Les minst 15 min. i hyllebok.

Matte:
Lekse fra dag til dag.

Norsk: 
Lekse fra dag til dag.

K&H:
Gjør ferdig strikkearbeidet!
Ta med strikkepinner og 
ferdig pannebånd til skolen 
og vis oss hvordan det ble!

Les minst 15 min. i hyllebok.

Norsk:
Lekse fra dag til dag.

Matte:
Lekse fra dag til dag.

KRLE:
Skriv ferdig margtekstene fra 
s.103-104. Overskriften er 
FILOSOFI.

Les minst 15 min. i hyllebok.

Naturfag:
Skriv ferdig margtekstene fra s. 
115-116. Overskrift:  "Nervene -
kroppens signalanlegg".

Samfunnsfag:
Lekse fra dag til dag.

Engelsk:
Les og oversett TB s. 50-53 høyt 
for en voksen. Gloser + sterke 
verb.

Les minst 15 min. i hyllebok.  

Ukelekser: Les minst 15 min hver dag. 

                    HUSK å få underskrift på alt av prøver!

Engelske (gloser og) sterke verb: Ord og begreper 

without uten

coniferous trees bartrær

deciduous trees løvtrær

survive overleve

to sell - sold - have/has sold å selge

to sit - sat - have/has sat å sitte

to understand - understood - have/has 
understoood

å forstå

to win - won - have/has won å vinne

Info:.
Fint om dere der hjemme kan være behjelpelig med å få strikketøyet ferdig! 
NB!  Alle har også fått med seg en oppskrift på hvordan pannebåndene skal toves i 
vaskemaskinen når det er ferdig strikket og sydd sammen.  Lykke til!
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Timeplan:

Tid:
08.20-09.00

Mandag

FYSAK

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30-10.00 Norsk Kroppsøving             Norsk            Norsk Naturfag

10.00-10.15

10.15- 11.15                 
Musikk/samf.fag

                 Matte       M&H/K&H            KRLE Samf.fag

11.15-11.35     

11.35-12.00 I dag til kl. 11.50

12.00-13.00             Matte Norsk        M&H/K&H           Matte Engelsk

13.00-13.15 Ferdig kl. 12.50

13.15-14.15 Samf.fag          Engelsk         Musikk/Pals Klassens 
time/K&H/lese
Slutt kl. 13.50

Mobilskole-sms: Start meldingen med tallet for trinn/klasse og send til 59444203.

Eks. «7 Ola er syk i dag. Mvh Petter Olsen».  

                                             Mail:  skoanjah@v-man365.no         skoanjor@v-
man365.no

Hilsen                                                                  

Anne Grete og Anne Kari
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