
     

                            Ukeplan for 6. trinn  uke 7                                                                                 

                               

Hjemmeside: herstadskole.no 

Tverrfaglig tema Samene

Norsk Skjønnlitteratur og øveord 

Matematikk Måling

Engelsk Wildlife

Naturfag Musklene

Sosialt
  SmART:

Vi har fokus på disse karakteregenskapene:

                                                       

                                                                                                                     
Samarbeid-      Det er når vi klarer å jobbe sammen med andre for å få til noe.
Nysgjerrighet- Evnen til å vise interesse for alt som foregår. Se en sak fra flere sider, 
                           eksperimentere og finne ut hvordan ting fungerer.     

   PALS: OMSORG:  Jeg sier HEI, til de rundt meg.  Jeg sier fine ting og gjør gode handlinger.

                       

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

                   KRLE: se s.34 til 41 i                        

Vi i verden. Skriv 3 setninger 

om dåp, konfirmasjon, vielse og 

gravferd.

Naturfag: Les 100, 101 og 102         

i Globus Naturfag. Gjør ferdig 

kopien om musklene som er limt 

inn i arbeidsboka.

UKELEKSER:
Norsk: les s.64-69  i Zeppelin lesebok. Gjør oppgave 21-24 s.69. Skriv svarene i norsk skrivebok, husk å svare med hele setninger. 
Øv på å skrive øvesordene dine for denne uken. Forklar en voksen hva ordene betyr. Det blir prøve på fredag.

Matematikk:  Multi 6B oppg.  5.42 a, b, c   5.45 og 5.46
Tegn modell og vis utregningene. Gjøres i innføringsboka som leveres på fredag.  
Alle gjør 30 min Multi Smart Øving i løpet av uka. På skolen og hjemme til sammen.
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INFO:
Vi har flyttet vår feiringen av samefolkets dag til torsdag 13.2.  Dette blir også avslutning av temaarbeidet om Samene.
Vi skal være ute fra kl 11.15 til 14.15 så husk klær etter vær. Elevene kan gjerne ta med seg noe varmt å drikke den dagen.  
Vårens foreldremøtet er planlagt til 27.2. Hold av datoen. Nærmere invitasjon kommer seinere.
Vi håper alle får en avslappende og fin vinterferieuke til uka og gleder oss til å se alle elevene igjen mandag 24.2- kl 8.30.
Færder kommune har gratis aktiviteter for barn i vinterferien. Se vedlagt link:
https://www.faerder.kommune.no/herstad-skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/gratis-aktiviteter-i-vinterferien.26330.aspx

Fredag blir siste dag for Nina med 6.trinn før hun går ut i barsels permisjon. Vi ønsker henne lykke til og håper hun kommer snart 
tilbake til oss.

Timeplan 
   Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-10.00 Samling

Naturfag

Musikk  Engelsk Samling

M&H/K&H

Innegym

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

10.15- 11.15            Norsk Engelsk Norsk M&H/K&H Norsk

11.15-11.35 Mat Mat Mat Mat Mat

11.35-12.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

12.00-13.00 Matematikk Matematikk Samf. Uteskole KRLE/K&H

13.00-13.15 Friminutt Slutt 12.50 Friminutt Friminutt Friminutt

13.15-14.15 Tema/K&H

Slutt 14.15

Samf.

Slutt 14.15

Uteskole

Slutt 14.15

Pals/smart

Slutt 13.50

   

Skole-sms: melding til 59444203 
Eksempel: «6 Lars er syk i dag. Mvh Petter Olsen». 

Mail: Nina:  Nina.B.Kristoffersen@faerder.kommune.no

                        

           Heidi:  Heidi.Rostad@faerder.kommune.no               
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