
GLOSER Ukas grammatikk-regel  
Engelsk Norsk Adjektiv er ord som forteller hvordan noe eller noen er eller ser ut. Adjektiv beskriver ofte substantiv 

og pronomen (pronomen er ord som ofte står i stedet for substantiv eks. Jeg, du, vi og oss).  
Vi gradbøyer adjektiv i tre former: positiv, komparativ og superlativ. 
  

Øveside: https://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99112 
100 viktige adjektiv: https://toppnorsk.com/2017/09/22/100-viktige-adjektiv/  

A waiter En kelner 

Rude Uhøflig 

Please Vær så snill Ukas ord og begrep 

An apology En unnskyldning  

Excuse me Unnskyld meg 

A bill En regning 

 

            LEKSEPLAN UKE 2 
Fag Mål Lekse 

Matte Jeg kan sette opp et regnestykke slik at det blir 

oversiktlig. 

Gjør side 10 i Multi Oppgavebok. 
 

Norsk Jeg øver på diktet mitt til jeg har lært det utenat. Gjør ferdig diktet ditt og lever det på teams om du ikke har gjort det. Lær deg 

diktet utenat og å fremføre det med innlevelse. Øv på fremføring for en voksen 

hjemme. Forbered deg godt til fremføring for klassen neste uke.  

KRLE Jeg kan bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring  

Samfunnsfag & 

Naturfag 

Jeg kan beskrive geografiske hovedtrekk i ulike deler av 

verden og reflektere over hvordan disse hovedtrekkene 

påvirker menneskene som bor der. 

 

Engelsk Jeg bruker engelske høflighetsfraser i forskjellige 

situasjoner. 

Les teksten «At Sunny Café» på side 81 - 82 i Quest Textbook. Les teksten stille for deg 

selv og høyt for noen hjemme. Svar på spørsmål a – c på side 82. Svarene skrives på 

engelsk og i fulle setninger. Skriv en setning med hver av ukas engelske gloser. 

Lesing Jeg leser i minimum 20 minutter hver dag Les noe valgfritt i 20 minutter hver dag   

Klassemiljø Ta vare på hverandre  

https://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99112
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                                            UKAS INFORMASJON  

Matematikkprøve 

Vi gjennomfører en matematikkprøve på slutten av uka. 

 

Husk riktig klær etter vær.  

 

Lesebingo 

Frist for å levere utfylt lesebingoark til Camilla, er på mandag 11.1. 
 

 

 

Bendik, 5A 

Bendik.skauli@osloskolen.no 

 

Line Skille, 5B 

Liasa002@osloskolen.no  

 

Thomas Brekke, 5C 

 Thbra007@osloskolen.no  

 

Helene Vetland, spesialpedagog 

Helene2501@osloskolen.no  

Ingvild Plaum, faglærer   

Ingvip2505@osloskolen.no  
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Ukeplan for 5A uke 2 

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

09:00 – 10:45  

 

Matematikk 

 

 

Norsk 

 

 

Klassens time / Bibliotek 

 

 

Matematikk 

 

 

Samfunnsfag / Naturfag 

10:45 – 11:15 Spising Spising Spising Spising Spising 

11:15 – 12:45  

Kunst og håndverk 

 

Matematikk 

 

Engelsk 

 

Norsk 

 

 

 

 

Kroppsøving 12:45 – 13:00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

13:00 – 14:00  

Kunst og håndverk KRLE 

 

Engelsk 

 

Musikk 

           Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

http://www.rustad.gs.oslo.no/index.htm

