
GLOSER Ukas grammatikk-regel  
Engelsk Norsk Etter kort vokal skriver vi oftest dobbel konsonant. Hør på vokalen A i eksemplet damer og dammer 

 

Gå inn på Norsksidene og les hva de skriver om reglen. Gjør øveoppgavene nederst på siden: 

https://www.norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99317 

Giant Kjempestore 

A kite En drage («flygedrage») 

To giggle Å fnise Ukas ord og begrep 

A crunch Et knas Nøkkelord – tankekart – organisme – art – mikroplast – teller – nevner – brøkstrek – skulptur – 

tredimensjonalt - drøfte 
A ribbon Et sløyfebånd 

Mittens Votter 

 

            LEKSEPLAN UKE 43 
Fag Mål Lekse 

Matte Jeg kan fortelle hva tegnene >, < og = betyr.  Lekseark deles ut mandag. 

 

Norsk Jeg kan lage tankekart og bruker nøkkelordene fra 

tankekartet når jeg skriver tekst. 

Øv på ukas grammatikkregel i minst 20 minutter denne uken. Lag et tankekart med 

nøkkelordet organisme i lekseboka. Søk på internett etter informasjon og nøkkelord. Fyll 

tankekartet med minst 5 ord. Bruk tankekartet og skriv en kort faktatekst på minst fem 

setninger. Husk orden i skriveboka! Innsamling av leksebok på fredag. 

KRLE Jeg kan drøfte utfordringer knyttet til temaene fattig og 

rik. 

 

Naturfag Jeg kan si noe om biologisk mangfold og gir eksempler 

på ulike organismers særtrekk. 

 

Engelsk Jeg kan bruke ubestemt artikkel a/ an (repetisjon) Les diktet på side 38 i Quest 5 – Textbook. Les det stille for deg selv og høyt for noen 

andre hjemme. Gjør oppgave 2:3 på side 33 i Quest 5 – Workbook. 

Samfunnsfag Jeg kan presentere levemåte, religion og kultur i 

oldtidens Egypt (langsiktig mål). 

 

Lesing Jeg setter av tid til lesing hver eneste dag. Les i minst 20 minutter hver dag og før inn på NORLI. 

Klassemiljø Jeg inviterer andre med i leken.  

https://www.norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99317


 

                                                     

                                            UKAS INFORMASJON  

 

Leksehjelp 

Leksehjelp startes i uke 44. Det vil foregå i tiden 08.15 – 08.45 på tirsdager og onsdager. Elever som skal delta på leksehjelp 

må melde seg på. Det er bindende påmelding. Gi beskjed til kontaktlærer. På 5.trinn vil Tove, Helene og Ingvild hjelpe 

elevene. 

 

Informasjon om svømming 

Vi har fått utdelt torsdager til svømmeundervisning. Klassene skal ikke ha svømming hver torsdag. Det vil i første omgang 

være hver tredje torsdag. Da har de ikke kroppsøving på fredager. Ellers er det kroppsøving som normalt på fredager. Følg 

med på ukeplanen.  

 

Minileksjon 

Trinnet har begynt med ‘dagens grej’, eller som vi kaller det minileksjon. I klasserommene har vi hengt opp et verdenskart, 

som etter hvert skal fylles med ulik informasjon knyttet til forskjellige steder i verden. Vi gir et hint til hva det kan være 

noen dager i forveien, og elvene skal da gjette på hva det kan være. Snakk gjerne med barna om de ulike leksjonene, så de 

får reflektert hjemme også. Noen ganger så er man ekstra nysgjerrig på å finne mer om temaet. Hjelp de gjerne med det. 

Vi kommer ikke til å gjøre dette hver dag, men ganske ofte. 
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 5B uke 43 

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

09:00 – 10:45  

Klassens time 

Engelsk 

 

Matte 

  

Norsk 

 

KRLE 

 

Bibliotek 

Gloseprøve 

Bokslukerprisen 

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

11:15 – 12:45  

Norsk 

      

 

Kunst og Håndverk 

 

Samfunnsfag 

 

Norsk 

 

Gym 

12.30 – 12.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt                  Friminutt 

12.45 – 13.00 Lesestund Lesestund Lesestund Lesestund                   

12:45 – 14:00  

Matte 

 

Kunst og Håndverk 

 

Musikk 

 

Naturfag 

 

Gym 

           Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

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

