
UKEPLAN FOR 5. TRINN UKE 4 
 

Ukas gullregel: Vi snakker hyggelig og hjelper hverandre. 

Mandag 22.01.18 Tirsdag 23.01.18 Onsdag 24.01.18 Torsdag 25.01.18 Fredag 26.01.18 

Leksetid i basen 
08:15 – 08:30 

Leksetid i basen 
08:15 – 08:30 

Leksetid i basen 
08:15 – 08:30 

Leksetid i basen 
08:15 – 08:30 

Leksetid i basen 
08:15-08:30 

 
5.1+5.3: 
Kroppsøving 
 
5.2+5.4:  
Norsk 
Rettskriving 

 
 
Vinteraktivitetsdag 
 
Klær etter vær 
 
Mat og varm drikke 

 
5.2 og 5.4: 
Samfunnsfag 
Antikken 
 
5.1 og 5.3: 
Kunst og håndverk/ 
Sløyd 
 

 

Norsk 

Rettskriving 

 
Matematikk 
Tekstoppgaver/ 
Multiplikasjon 

Mat og storefri Mat og storefri Mat og storefri Mat og storefri Mat og storefri 

 
5.1+5.3: 
Norsk 
Rettskriving 
 
5.2+5.4:  
Kroppsøving 
 
Slutt 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

Slutt 14:30 

 

Fysisk aktivitet 

Gymsal:  

5.2 og 5.4 

Grorudbanen: 

5.1 og 5.3 

 

Slutt 13:15  

 

 

Den kulturelle 

skolesekken:  

Oslo filharmonien i  

Konserthuset 

 

 

Slutt 13.45 

 
Samfunnsfag 

Ukeprøve 

 

K & H: 5.3 

 

 

Slutt 13.15 

 

 

Ukas mål 

Matematikk: Jeg vet hvordan man dividerer et flersifra tall på et siffer. 

Norsk: Jeg vet kan reglen for ord som slutter på bokstaven -m. 

Engelsk: Jeg har lært meg et engelsk dikt utenat.  

 

 

 



 

Ukas ord: fem, klem, klam, kom, dum, rom, slem, lam    

 
Ukas begreper: 

Bystat: en by med landområder rundt. Innbyggerne styrer og lager sine egne lover. 

Folkeforsamling: En samling mennesker som tar avgjørelser om det som angår byen eller landet. 

Filosof: En som prøver å finne svar på vanskelige spørsmål ved å tenke og stille spørsmål 

 

Ukas gloser: Reciting-fremføre, fluently-flytende, pronounce-uttale, audience-publikum, 

memorize-lære utenat, poem-dikt  

Lekser 

Norsk: Lesebestilling på eget ark. Skrives i egen bok 

Matematikk: Denne ukas lekse skal gjøres digitalt. Gå på Radius 5A på PC. Velg multiplikasjon – deretter 

kapitteltest 3. Gjennomfør testen. NB: Du kan bruke kladdeark for å løse oppgavene. Vi gjennomgår 

oppgavene sammen neste uke så ta vare på notatene dine. Lykke til ☺ 

Engelsk: Les s. 92 i stairs textbook. Velg ut et dikt fra kapittel 3 som du skal lære deg utenat til neste uke. 

Annen informasjon:  

På torsdag skal vi ned til Oslo konserthus og blir muligens litt forsinket hjem. Arrangementet slutter 13.00 

5.3 har sløyd på onsdag og skal male. Selv om elevene får forkle til å beskytte klærne er det likevel lurt å ta 

på seg tøy man ikke er så redd for denne dagen, da man kan være uheldig og få maling på tøyet. 

Skriftlig vurdering er lagt ut og vi oppfordrer dere til å se på dette sammen med barna. 

Tirsdag 23. januar arrangerer basen skidag. Elever som ikke har ski må benytte seg av beina. De som 

ønsker å låne ski kan benytte seg av tilbudet til Kirkens Bymisjon: 

https://kirkensbymisjon.no/tiltak/skattkammeret-oslo/ 

Mvh:  

Edvard (5.1), Kristina (5.2), Kristian (5.3), Anders (5.4), Maren, Adele, Ado, Vera og Michelle. 

 

https://kirkensbymisjon.no/tiltak/skattkammeret-oslo/


 


