Hva skjer og hva
trenger du i timen

Mandag
16/11
Fysak:
Klassens time
(samtaler/
individuelle
tilbakemeldinger
i fag + spill)

Tirsdag
17/11
Fysak:
Friskee

Onsdag
18/11
Fysak:
Tur nord

Lekser 

1-2.t Gym: Grunntrening til
musikk + basket
3.t Engelsk: Tekstjobbing
+ adjektiv & substantiv
4.t Matte: Brøk (divisjon
m.m.)
5-6.t Norsk: Oppstart
tekstskriving – fortelling
1.t Norsk: Hvordan skrive en
god innledning?

Lag en plan / disposisjon for fortellinga. Noter stikkord for for hva
den skal inneholde + vis fram og fortell om vurdering av
debattinnlegget hjemme.

2-3.t Naturfag:
4-6.t Tysk: Rollespill: Im
Restaurant
4-6.t Spansk:

4-6.t ALF matfag: Vi lager
pasta bolognese. Husk
forkle!
4-6.t ALF håndverk:
1.t Samfunnsfag: Den
amerikanske revolusjon
2.t Matte: Brøk og
desimaltall.
3-4.t Kunst & håndverk:
Du skal tegne den
ene(favoritt-) karakteren og
lage din egen stripe
bestående av 2 el 3 ruter.
5.t KRLE: Buddhisme

Lær replikkene dine utenat. Ta med ev.rekvisitter.
Se over og øv på uttrykkene du skrev i timen, blant
annet å kunne spørre om hva klokka er og si at
klokka er ett og klokka er fem.

Les s. 132-135 + “Finn svar i teksten” 1-5 s. 142.
Gjør oppgave 2.86, 2.87, 2.88
Ta med til timen; en tegneserie som du liker.

Les s. 131 – halve s. 134. Hus å se på bilder og bidetekst
også.

6.t Utdanningsvalg:

Torsdag
19/11
Fysak:
Slåball

Fredag
20/11
Fysak: Gym

1-2.t Matte: Brøk
(tekstoppgaver og
repetisjon)
3.t Naturfag:
4.t KRLE:
5-6.t Norsk: Skrive
fortelling + lesetime
1-2.t Samfunnsfag: Den
amerikanske revolusjonen.
3.t-fysak Gym:
Svømming kun for de som ikke
har vært i bassenget ennå.
Turn for de andre

4-5.t Engelsk: Jobbe med
Heroes-tekster, grammatikk
og muntlig gjenforelling.

Se nøye gjennom brøk-kapitlet og spesielt
sammendraget. Få oversikt over hva du kan og hva du
trenger å lære eller repetere.

Les s. 134-137.
Skriv videre på fortellinga
+ Husk bok å lese i
Se denne videoen (3-4 min) minst en gang:
https://www.elevkanalen.no/e/video/151373?start=0
Ta med gymtøy og innesko + dusjsaker.
Ta med svømmetøy og dusjsaker.
Les den teksten du valgte å jobbe med på mandag.
Øv gjenfortelling muntlig.

6.t Matte: PRØVE (Kap 2)

Se gjennom kapitlet, se gjennom føringseksempler
i kladdeboka di, repeter sammendrag, regn
oppgaver etter behov.

