
Dagsplan. Torsdag 26. mars  
 

Torsdag 
26.03.20 
  

 OPPROP 09.00 I TEAMS 

1.time 
  

Lesestund: 30 minutter 
Gå inn på BIBLIOTEKET HER  og les/ lytt til en lydbok. Du kan selvfølgelig lese 
egenvalgt bok eller aftenposten junior (se oppskrift fra mandag på innlogging 
Aftenposten Junior).  
  
Et annet bibliotek du kan bruke finner du HER  Mange spennende og aktuelle bøker, 
men disse må leses uten lyd.  
  
Lyst til å lytte på litt påskekrim? Logg inn HER skroll ned til Påskeklassiker: «En 

slags påskekrim» og lytt 
  
  
Kunst og håndverk: 30 minutter 
Fortsette på oppgaven fra forrige uke. Husk at den skal være ferdig etter KH timen i 
morgen.  

<<K&H Hjemmeoppgave.pdf>> 
  

2.time 
  

Matematikk: Nasjonale prøver (Dette er IKKE en prøve for dere, kun et sted vi skal 
jobbe fordi det er mange fine og gode oppgaver i matematikk) 
  
Du skal nå jobbe så konsentrert som mulig i 35 minutter. Start på oppgave 1 og jobbe 
deg videre. Hvis du ikke forstår eller ikke klarer en oppgave, vil jeg at du ikke svarer 
på den. Ikke gjett! Er du usikker på om du har gjort riktig eller ikke, svarer du det du 
tror. Når det har gått 35 minutter trykker du deg frem til den siste oppgaven. Trykk 
deretter "Levér prøve". På neste side scroller du ned til "Ja, jeg leverer prøven nå". 
Da vil du få opp en oversikt over hvilke oppgaver du har fått rett på, hvilke som ikke 
er besvart og hvilke som er feil. Ta en skjermdump av oversikten og send til Tonje i 
chatten på Teams. Husk at jeg må se hvor mye du har fått gjort. 
  
Du velger selv om du vil gjøre eksempeloppgavene fra 5. trinn eller 8. trinn. Er du 
usikker går du inn på begge og ser litt på oppgavene før du bestemmer deg.   
  
Eksempeloppgaver 5. trinn. Trykk her! 
Eksempeloppgaver 8. trinn. Trykk her! 
  

3. time Engelsk:  
1. WB s 149. Skriv i OneNote. 
2. Skriv verbene i Onenote, lær å bøye dem. Du finner dem bak i TB. 

To know, to lay, to lead, to learn, to leave. 
3. Skriv en setning med hvert av verbene i infinitiv, preteritum (simple past) og 

perfektum (past participle). 
          Det betyr i alt 15 setninger. 
  

https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket
https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket/biblioteket-5-7-trinn-5d6e62738bc6fd00103d2db6-5d6fba5ff98bdd002570a95d
https://skole.salaby.no/paske-i-salaby1
https://pgsc.udir.no/kursweb/content?contentItemId=46528814&marketplaceId=624075&selectedLanguageId=1
https://pgsc.udir.no/kursweb/content?contentItemId=46528821&marketplaceId=624075&selectedLanguageId=1


Når du er ferdig med oppgavene i engelsk, sender du Solveig en melding i chat. Da 
vet jeg når jeg kan gå inn og vurdere arbeidet ditt. 
  
  

4. time Norsk Tema: Norske dialekter.  
Nå har du sikkert lært deg en del om dialekter, men her kommer mer: 
  
Gå inn HER og gjør oppgavene om dialekter (du må skrolle litt ned på siden, så finner 
du det): 

 
Du lager en side med overskrift, norsk uke 13, torsdag , under fanekortet norsk One 
note. Ta skjermbilde av TEST DEG SELV og skriv litt om hvordan det gikk. 

<<Oppskrift skjermbilde.pdf>> 
  
Husk at alt norskarbeid blir sett av lærer og Merethe legger til en liten kommentar 
til arbeidet dere gjør i One note (norsk) :) 

Avslutning Se dagens episode av Supernytt. Trykk her! 
 

  
  
  
  

Har du spørsmål kan du bruke teams: «Spørsmål til lærerne» 

Husk at lærerne skal kunne se det du gjør i timene!  
 

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/sprak-og-dialekter-ny/det-norske-sprak
https://nrksuper.no/serie/supernytt/

