Ukeplan 3.trinn.
Tema: Høst

Uke 38
Ukas sang: MOT-sangen

Egenvurdering: (sett kryss)
1) Jeg kan noen leveregler i livssynshumanismen.
2) Jeg kan noe om heimplassen min.

Mandag
19.september
Samling

Norsk
Matematikk
KRLE

Askil Holm/Amanda K Fornes

Dette kan jeg

Jeg må øve litt mer

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
20.september 21.september 22.september
Samling
Samling
Samling
Norsk
Norsk
Norsk
Musikk DKS
Matematikk
JOGGEDAG
"Veslefrikkmetoden"
Dobbeltime
Se eget infoskriv.

Komposisjon og musikk.

Fredag
23.september
Samling
Engelsk
UTESKOLE
Vi tenner bål

Livssynshumanismen

Mat/Friminutt
Engelsk
Friminutt
Naturfag

Mat/Friminutt
KuHå Høst
Friminutt
KuHå Høst

Ukas ord (skriftlig): mange
Lekser:
Til tirsdag:
Leselekse: Se lesekort
Matte: Se X i boka
Norsk: Skriv ukas ord i
norskboka.

sine

Mat/Friminutt
Samfunnsfag
Friminutt
Kroppsøving

eller

ved

GOD HELG!


nær

Til onsdag:

Til torsdag:

Til fredag:

Leselekse:
Se lesekort
Norsk: Skriv ukas ord
i norskboka.

Leselekse: Se lesekort
Matte: Se X i boka.
Norsk: Skriv og lær ukas
ord i norskboka.

Leselekse:
Se lesekort
Engelsk muntlig:
What is your name?
How old are you?
I am … years old.

Informasjon:
Uteskole: Det er viktig at elevene har klær og sko som passer etter vær og forhold.
Førstkommende tirsdag er det joggedag, og ALLE er hjertelig velkommen til å delta. 
Kulturkompis: Hver onsdag fra kl. 09.30-11.00 (med innlagt pause).
Foreldremøte for 3. og 4. trinn, blir ONSDAG 28.9.16 kl. 19.00.
Dersom noe er uklart, send meg en e-post, SMS eller ring meg!
Mobilskole: SMS: UTOY 3 melding til 03686.
Tlf. Utøy skole: 741 24 180 Stian Røtvold: 915 37 849 e-post stian.rotvold@inderoy.kommune.no

MOT-Sangen Torleif Formo Askil Holm og Daniel Hovik
Du træng mot te my i livet ditt
fristelsan e` mang
Du ska alltid tru på drømman din
sjøl om veien kjennes lang
Det meste e` mulig, så vis at du kan
at du har styrke og mot
Refr.
Det handle om å stå i lag
Ta dine egne valg, dag etter dag
Du kan itj gjøm dæ bort
vess livet føles tungt
Kom fram, nånn é der for dæ.
Det finnes daga som e` grå
det e sånn livet e`
Men tenk at motgangen gjør dæ sterk
stå opp, gå videre
Det meste e` mulig, så vis at du kan
at du har styrke og mot
Refr.
Vi må all ta ansvar, å gi av oss sjøl
det ska så lite te`
Det e` godt å gi ei hjelpanes hand
te` dem som behøve det
Det meste e` mulig, så vis at du kan
at du har styrke og mot.
2x
Det handle om å stå ilag
Ta dine egne valg, dag etter dag
Du kan itj gjøm dæ bort
vess livet føles tungt
Kom fram, vi é der for dæ

