
 5. trinn uke 4 

Informasjon: 

Vi gleder oss til nyttårskonserten onsdag 

22.januar. 

Temaet er vinter og vennskap, og elevene på 

5.trinn skal ha på seg strikke-/vintergenser og 

strikke-/skilue på forestillingen. Dette må være 

på plass på skolen på tirsdag. 

Første forestilling begynner klokken 17.00, og 

andre forestilling klokken 18.30. Elevene møtes i 

basen senest klokken 16.45. 

Vi minner om at det er en endring på timeplanen. 

Skoledagene slutter kl.13:00 på fredager frem til 

sommeren. 

Gym utgår denne uken pga. øving til 

nyttårskonsert. Vi skal ha blomstertime i første 

time tirsdag. 

Vi har fokus på elevmedvirkning, og elevene har 

fått i oppgave å planlegge og gjennomføre en 

gymtime. Første gruppe gjennomførte allerede 

forrige uke. Dette var stor stas og svært vellykket! 

Ukas mål:  

Norsk: Jeg vet hva som kjennetegner et personlig 

intervju. 

Jeg kan skrive spørreord med stum h: hva, hvem, 

hvor, hvordan og hvis. 

Matte: Jeg kan skille mellom tidels- og 

hundredelsplassen. Jeg kan gjøre om brøker med 

tideler til desimaltall og omvendt. 

English: I can write a little poem in English 

Ukas fokus:  

Temaet denne perioden er folkehelse og 

livsmestring. Vi jobber med psykologisk førstehjelp 

med fokus på følelser og tanker. Følelsene er det vi 

kjenner i kroppen og røde- og grønne tanker danner 

seg i hodet som bilder. 

Oppfordrer til alle å gå inn på “Selvsnakk”  

http://www.abup.no/kurs_/. Her er det kurs for både 

barn og voksne. Det er anonymt. 

Vi snakker mye om hva det vil si å være en god 
venn og klassekamerat, og følger serien “Vennskap” 
fra NRKsuper i tema-timene.   

Lekser til torsdag: 

 Til torsdag 

Lesing 

 

Les teksten om «Smarte Ted» minimum to ganger i løpet av uka. Du skal kunne 

gjenfortelle innholdet i teksten for en voksen. 

Skriving 

 

Oppgaver til «Smarte Ted» 

Regning 

 

Oppgaver i blå blafremappe. 

Engelsk 

NB (Notebook) and BF (Black folder): Finish your poem 

Practise your vocabulary (Øv på øveordene). Quizlet 

 

http://www.abup.no/kurs_/
https://quizlet.com/_7sw05e?x=1jqt&i=1h3dg
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOHNm8q5s8cCFSZncgodzhQDyA&url=http://skaun.frivilligsentral.no/?pageslug=lesestund-9075&ei=tJLTVeGjD6bOyQPOqYzADA&bvm=bv.99804247,d.bGQ&psig=AFQjCNE010lF_m7Aa47Vt5f2yPoWMs3seQ&ust=1440015090345675
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN-G3NK6s8cCFecqcgodsIYANQ&url=http://tineifarta.blogspot.com/2014/09/skrive-bok.html&ei=0pPTVd_VH-fVyAOwjYKoAw&bvm=bv.99804247,d.bGQ&psig=AFQjCNE_W9tVI_xG5xbd8aNrfkwenCAA-Q&ust=1440015492314394
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNC65Mm8s8cCFWL0cgodV5cETQ&url=http://sjsonline.org.uk/maths/&ei=2JXTVdDuJ-LoywPXrpLoBA&bvm=bv.99804247,d.bGQ&psig=AFQjCNHQWWjKB3Sggm1syHmximl6OQCAgA&ust=1440016200603691
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaxrag-dTPAhXJDSwKHdN-BZAQjRwIBw&url=https://www.colourbox.com/vector/soldier-with-the-english-flag-vector-7022946&psig=AFQjCNEkzXuVCIzsdwJT8FAsGM5TRwTlMA&ust=1476350646654030


 

Ukas ord og uttrykk: 

Engelske øveord: Øv på å lese og forstå. Bruk Quizlet her! 

Happy new year 

seasons 

exercise 

be kind to 

wishes 

be helpful 

try to 

Godt nytt år 

årstider 

trene 

være snill mot 

ønsker 

være hjelpsom 

prøve å 

I wish you a happy new year! 

The seasons are: winter, spring, summer and autumn. 

This year I want to exercise every Tuesday. 

Please be kind to your little sister! 

What are your wishes for the new year? 

I will try to be more helpful to my friends and family. 

 

Timeplan uke:  

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

A B C A B C A B C A B C A B C 

08.30-

09.45 
NO MA K/H Blomsten        K/H NO Tema 

Tema/innlevering 

av lekser 
SAM NO MA 

09.45-

10.05 
friminutt friminutt friminutt friminutt friminutt 

10.05-

11.05 
K/H NO MA Øve  Tema K/H NO NA ENG MU MA 

SA

M 
NO 

11.05-

11.25 
Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause 

11.25- 

11.45 
friminutt friminutt friminutt friminutt friminutt 

11.45- 

13.00 
MA K/H NO Øve NO Tema K/H MU NA ENG NO MA 

SA

M 

13.00-

13.15 
friminutt  friminutt friminutt 

 
13.15-

14.15 

Tema/øve på 

Nyttårskonsert 
 

 

FYFO 
ENG MU NA 

  

Skole SMS: Send SMS til 59444202  «5 Per er syk i dag hilsen Kari» 

www.oserodskole.no                                         Tlf team 5: 40905632 

 

Hilsen Team 5.  

 

https://quizlet.com/_7sw05e?x=1jqt&i=1h3dg
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