
UKEPLAN FOR 5. TRINN UKE 3 
 

Ukas gullregel: Vi arbeider godt og gjør vårt beste. 

Mandag 15.01.18 Tirsdag 16.01.18 Onsdag 17.01.18 Torsdag 18.01.18 Fredag 19.01.18 

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 

 
Matematikk 
Tekstoppgaver/ 
multiplikasjon 

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

 

Norsk 

Rettskriving 

 

Den kulturelle 

skolesekken:  

Forestilling i 

gymsalen. 

«Albatrosh og 

Andreas» 

 

 
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 

 

KRLE 

Kristendom 

 

Engelsk 
Grammatikk 

 

Slutt 14.30 

 

Fysisk aktivitet 

Gymsal:  

5.2 og 5.4 

Grorudbanen: 

5.1 og 5.3 

 

Slutt 13:15  

 

 

Naturfag 

Mineraler og 

bergarter 

 

 

 

Slutt 13.45 

 
Samfunnsfag 

Ukeprøve 

 

K & H: 5.2 

 

 

Slutt 13.15 

 

 

Ukas mål 

Matematikk: Jeg kan multiplisere med 10,100 og 1000. 

Norsk: Jeg kan forskjellen på vært, hvert, vert og verdt. 

Engelsk: Jeg kan bøyingsreglene for substantiv, verb og adjektiv. 

 

 

 



 

Ukas ord: hvilken, hvordan, hverandre, hvert, hvete, hvor, hva, hvorfor 

 
Ukas begreper: 

Metall: et metall er en type grunnstoff, f. eks jern og kobber. Metaller kan lede elektrisitet og varme.  

Legering: en blanding av metaller: bronse er en legering av kobber og tinn. 

Jern: Et hardt, mørkt metall som oftest finnes i fjell. Av jern fremstilles stål: Jerhard 

Ukas gloser: saying-utsagn, poking his finger-peker med fingeren, no laughing matter-ikke noe å le av, of 

course- selvfølgelig. 

Lekser 

Norsk: Lesebestilling på eget ark. Skrives i egen bok 

Matematikk: Side 57 i Radius 5A. Husk marg og to streker under svar! 

Engelsk: Les s. 74 og 75 i Stairs Textbook. Øv på glosene og gjør oppgave 85 og 86 i Stairs Workbook s. 54. 

Annen informasjon:  

5.1 og 5.3 bytter rom som planlagt denne uka.  

Vi gjør oppmerksom på at vi har byttet om på gymgruppene. Gruppe 5.1 og 5.3 har kroppsøving før lunsj 

og møter i Gullkroken kl 08:30. Gruppe 5.2 og 5.4 har kroppsøving etter lunsj. 

5.2 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 skal skolen arrangere skidag. Vi oppfordrer elever som ikke har ski tilgjengelig, til å 

benytte seg av lånemulighetene til Grorud Frivilligsentral. De holder til på Romsås Senter. 

(http://www.frivillig-oslo.no/grorud_192.html) 

Mvh:  

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

 

http://www.frivillig-oslo.no/grorud_192.html

