
 6. TRINN, UKE 17 

Ukas gullregel: Vi kommer presis til timene.   

Mandag 23.04 Tirsdag 24.04 Onsdag 25.04 Torsdag 26.04 Fredag 27.04 

08:15-08:30 

Baseåpning  

Fysak: 07:55-08:30 Fysak: 07:55-08:30 Fysak: 07:55-08:30 08:15-08:30 

Baseåpning 

 

Skriveverksted i 

kontaktgruppene 

 

Vi vurderer 

hverandres tekster.  

 

 

6.2 - Engelsk 

6.1 Mat og helse 

6.2 Skriveverksted 

6.3 Naturfag 

6.4 KRLE 

 

6.1 Naturfag 

6.2 KRLE 

6.3 Mat og helse 

6.4 Engelsk 

 

 

 

Regning UTEGYM 

6.1  

6.2 

SAMF 

6.3 

6.4 

Spising og storefri Spising og storefri Spising og storefri Spising og storefri Spising og storefri 

UTESKOLE 

Se info under 

6.1 KRLE 

6.2 Mat og helse 

6.3 Engelsk 

6.4 Naturfag 

 

Elever fra 6.4 som ønsker å 

forbedre tiden sin må ta med 

løpesko. 

 

 

6.1 Engelsk 

6.2 Naturfag 

6.3 KRLE 

6.4 Mat og helse 

 

 

Elever fra 6.1, 6.2 og 6.3 som 

ønsker å forbedre tiden sin (6.3), 

eller løpe en ekstra gang (6.1 og 

6.2) må ta med løpesko. 

 

 

K&H 

6.3 

6.2 

Bibl. og 

norsk 

6.1 

6.4 

TALENTSHOW 

 

Delfinale 2 i 

Gullkroken. Vi 

kårer vår 

basevinner som 

går til den store 

finalen i juni.  

 

God helg 😊 

K&H 

6.3 

6.4 

Bibl. og 

norsk 

6.1 

6.2 

 

Slutt 13:45 Slutt 13.45 Slutt 13.45 Slutt 13.45 Slutt 13.15 

 13.45-14.30 Leksehjelp  

 



Fag Mål 

Lesing  Jeg kan skrive en tekst etter gitte kriterier som jeg kan være stolt av. 

Jeg kan gi konstruktiv vurdering på en medelev sin tekst, og forbedre min egen tekst ut fra 

vurdering jeg får fra en medelev. 

Matematikk Det er ulike mål i de ulike gruppene. Skriv ned mål i mattetimen. 

Engelsk I can use irregular verbs in my writing.  

 

 

LEKSER  

Lesing/skriving 

Bruk vurderingen du får av en 

medelev på mandag (6.2 - 

tirsdag) til å forbedre teksten 

din fra forrige uke. Altså gjøre 

den bedre. Du skal nå sende 

teksten din til kontaktlæreren 

din. I mailen skal du også 

skrive litt om HVA det er du 

har endret på ved teksten din. 

Hva har du gjort bedre?   

Matematikk 

Hildes gruppe: Kikora lekse 

uke 17.  

Erlends gruppe:  

Oppgaveark 

Ådnes gruppe: 

Elines gruppe:  

 

Engelsk 

Irregular verbs: 

Blow –blew – blown  (blåse) 

Break – broke – broken (ødelegge) 

Bring – brought – brought (bringe)  

 

Step 1: 

Read p. 152-153 TB and do task 180 p. 120 

WB.  

Write one sentence to the verbs blow, break 

and bring. 

 

Step 2: 

Read p. 152-153 TB and do task 180 and 182 p. 

120 WB.  

Write one sentence to the verbs blow, break 

and bring. 

 

Step 3: 

Read p. 152-153 TB and do task 180 and 182 p. 

120 WB.  



Write a text using different tenses of the verbs 

blow, break and bring. 

 

 

Informasjon 

Mandag 23.04 er det uteskole etter lunsj. Vi tar Rusken ned mot T-banen og starter prosjektet "Hopp for 

hjertet", en hoppe-konkurranse i regi av "Nasjonalforeningen for folkehelsen". Vi skal hoppe tau og samle 

poeng.  

Når det har blitt litt mer bart vil vi også ruske langs Alnaelva. Ammerud skole har adoptert deler av elva. 

Rusken rapporterer vi inn funnene til «Hold Norge rent» sine hjemmesider.  

 

6.1 og 6.2 har utegym på fredag, og må kle seg etter vær. Vi dusjer som vanlig etter gymtimen. 

  

På fredag 27.04 blir det delfinale 2 i Ammeruds talentshow. De 9 finalistene må forberede seg godt. Det kan 

være lurt å øve litt ekstra før fredag.  

 

De elevene som ønsker å forsøke og være med på Tine-stafetten vil få mulighet til å forbedre tiden sin. 6.4-

elevene løper på nytt tirsdag etter lunsj, og resten av kontaktgruppene vil løpe onsdag etter lunsj. DETTE 

GJELDER BARE ELEVER SOM ØNSKER Å VÆRE MED PÅ UTTAKET TIL TINE-STAFETTEN.  

 

 

 

 


