Ukeplan 4.trinn.

Uke 18

Tema: Steinalderen
Ukas sang: Det går et festtog gjennom landet
Egenvurdering: (sett kryss)
1) Jeg kan noe nytt om steinalderen.
2) Jeg klarer å dele mine dokumenter på www.inntroskolen.no.
Mandag
1.mai

Skolen stengt

Tirsdag
2.mai

Onsdag
3.mai

Torsdag
4.mai

Samling Norsk Samling
Temafag

Samling
Norsk

Samling
Engelsk
Uteskole
Husk:
Ekstra genser,
sitteunderlag, mat,
varm og kald drikke.

Kroppsøving
Vi starter med
«hopp for hjertet».

Fredag
5.mai

Mat/Friminutt
Matematikk

Norsk
Mat/Friminutt
KuHå

Matematikk
Mat/Friminutt

Friminutt

Friminutt

Friminutt

Temafag

KuHå

Kroppsøving

Lese- og skrivekurs

GOD HELG!

Ukas ord (skriftlig): eneste Norges mening igjen fleste
Lekser:
Til tirsdag:

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

Til torsdag:
Leselekse: Se lesekort
Norsk: Skriv og lær
ukas ord i norskboka.
Matte: X i heftet.

Til fredag:
Leselekse: Se
lesekort

Informasjon:
4.trinn: Husk gymtøy, og utstyr for dusjing.
Foreldremøte ONSDAG 10.5.17 kl. 19.00, eventuelle saker til møtet tas opp med meg, eller
klassekontaktene i forkant.

Dersom noe er uklart, send meg en e-post, SMS eller ring meg!
Mobilskole: SMS: UTOY 3 eller 4 melding til 03686.

Tlf. Utøy skole: 741 24 180 Stian Røtvold: 915 37 849 e-post stian.rotvold@inderoy.kommune.no

Det går et festtog gjennom landet
Det går et festtog gjennom landet!

Syttende mai. Nå jubler våren!

I by og dal, ved fjell og fjord.

Nasjonen pynter seg til fest.

Vi svinger flagget stolt for Norge,

Gå sammen, elske fram verdier

med hurrarop ifra syd og til nord.

så alle trives. Da har vi det best.

Ref.
Hurra! Vi marsjerer og vi synger

Det går et festtog gjennom tiden

sanger i rødt, hvitt og blått.

der slekter har satt dype spor.

Kjenner frihetens rytme i kroppen.

Med sine valg gav de oss framtid.

Fylt av glede for landet vårt.

Se, våre røtter de spirer og gror.

Den store dagen vil vi feire.
Nå lyder takkens melodi
som stiger taktfast opp fra folket.
Fra oss som ønsker et demokrati.

