Ukeplan uke 22 for 6. og 7. klasse
1

Onsdag 9
(14 skoledager igjen)

Torsdag
(13 skoledager igjen)

Mat og helse
m/ Ida og Veronica

Naturfag m/Ida

Engelsk m/Charlotte

Matte m/Ida

Gym/Svømming

2
3
4

teori

5

Norsk m/Ida og Anne
Jorunn

6

Samfunnsfag m/Erlend

Ukas mål:
Uke 22

Fredag
(12 skoledager igjen)

Mandag

Idrettsdag ved Straume
skole

Norsk m/Ida
Samfunnsfag m/Erlend
Musikk m/Erlend

UNDERSKRIFT:

Norsk

Jeg har engasjert meg i en sak jeg brenner for, enten gjennom video, lydopptak eller tekst.

Matte

Jeg kan bruke et koordinatsystem til å finne og beskrive punkter.
Jeg kan speile, rotere og forskyve en figur.

Engelsk

Fridag!

Tirsdag
(11 skoledager igjen)

I can find facts and learn from texts that I have read.
I have found facts about my animal (body, home, food, pictures…..) and I know how I want to present it to my class.
-KRLE
Naturfag Jeg kan nevne tre ulike bergarter. Jeg kan si noe om hvordan bergarter blir ødelagt.
Nå nærmer det seg skoleslutt og vi må levere kjøkkenet like fint som vi fant det. Vi rydder og går gjennom matboden slik at
Mat og
det er system og orden til den neste klassen som skal ta over mat og helse-faget.
helse
Samf

Jeg har forstått innholdet i
og kan gi eksempler på
målene

Lekser:
Til onsdag

Til torsdag

Til tirsdag

NORSK

Gjør ferdig leserinnlegg/ video/lydopptak
av valgt tema. Dette startet dere med på
skolen på torsdag.
Tegn en figur i boken din som du skal

KRLE

MATTE

1. speile
2. rotere
3. forskyve

ENGELSK

NAT
FAG

Nevn to ulike bergarter og forklar
hvordan en bergart kan bli ødelagt. Dette
skriver du ned i skriveboka de.
Continue reading for 15 minutes in your English book
that you have chosen. Are you done? Then you get to
choose another book or an English text of your own
choosing.

Informasjon:
- Onsdag er det teori i mat og helse, vi lager ikke mat denne gangen
- FREDAG 3.juni er det idrettsdag ved Straume skole
- Mandag er det 2. pinsedag og alle elevene har fri fra skolen
- Se innkalling til foreldremøte 09.06.22 kl 18.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Torsdag 9.juni er det planleggingsdag og elevene skal ikke møte på skolen.
- Mandag 13.juni er det matematikkens dag frem til lunsj, etter dette avspaserer
elevene for teateret vi var på.
- Torsdag 16.juni skal vi ha felles strandrydding med resten av skolen, vi blir på
tur hele dagen (kan eventuelt bli flyttet etter været).
- 22. juni er siste skoledag. Vi drar hjem til Ida og har sommeravslutning med god
mat og morsomme aktiviteter. Elevene tar sommerferie kl. 11.30!

Telefonnummer:
Skolen: 76 11 44 24
Ida Emilie: 95 48 55 01

Hilsen Ida Emilie

