
Nyhedsbrev for 5.kl, januar 2023

Kære forældre

Jeg håber, at I har haft en glædelig jul og et godt nytår.
Vi nærmer os skole/hjemsamtalerne, hvor vi skal mødes og drøfte jeres børns trivsel fagligt og sociialt. Det ser
vi frem til. Børnene er nu så store, at de skal være med til samtalen.

Dansk
Vi har lagt sidste hånd på arbejdet med virkemidler i tekster.  Børnene har skrevet og fremlagt et rim/en remse,
hvor de har afprøvet bogstavrim, tillægsord, sammensatte ord, parrim mv. Vi har aftalt at sætte værkerne
sammen til en lille bog, som deres små venner i 0.kl kan have glæde af.
På mandag udleveres et klassesæt af romanen Vildnis - og tropehjelm af Søren Jessen. Den skal vi læse og
arbejde med i de kommende uger. Romanen er en billedroman, hvor børnene skal forholde sig aktivt og
undersøgende i opgaverne. Vi følges ad i læsningen, og man må ikke læse forud, idet opgaverne er tilrettelagt til
det.  I stavning og grammatik har vi lavet både stavetest og læseprøve, som vi drøfter til skole/hjem
samtalerne. Er I nysgerrige på resultatet inden, kan I sammen med jeres barn logge ind på grammatip.com med
Uni-login og kigge på det. Husk at prøverne ikke kan stå alene og kan være påvirkede af dagsformen.

Lektier
Kan tilgås på hjemmesiden. Der vil i den kommende tid være lidt for på grammatip.com samt enkelte
læse/skriveopgaver til romanen.

Matematik
Fra august til december, arbejdede vi med 2 kapitel fra matlab5 bog: forskellige slags tal (s. 4-23) og regning
med forskellige slags tal (s. 68-95). Tusind tak til alle børn som har lavet deres video.
Vi starter med kapitlet: Vinkler og linjer (s. 24-39 matlab5 bog). Hensigten med kapitlet er, at børnene lærer at
måle og tegne vinkler med en vinkelmåler og i et geometriprogram (GeoGebra) og lærer at tage stilling til,



hvilket værktøj de vil bruge. De skal lære om parallelle linjer og linjer, der skærer hinanden, og hvordan de kan
beregne størrelsen af vinkler i trekanter og firkanter.

Engelsk
Fra august til december, arbejdede vi med 4 forskellige projekter i engelskundervisning:
advertisement (group work), organize and describe your own haunted hotel (group work), write film reviews
(individual work) and make an oral presentation about di�erent countries (group work). ALLE børn har afleveret
deres produkter fra de 4 projekter. Keep up the good work ;)
I de kommende uger arbejder vi med National Geographic Reading Box, som indeholder 29 "Non-fiction" bøger
fra National Geographic. Bøgerne omhandler emner som Incredible Animals, Fascinating Places, Remarkable
People, Exciting Activities & Amazing Science. Bøgerne er fulde af farverige billeder og aktiviteter som er
målrettet til 5-6 klasse.

Socialt
Klassen trives godt og snakker sammen på kryds og tværs.
Vi skal i den næste tid fortsætte med de små mindfulnessøvelser der også kan trænes hjemme på
https://dotbe.org/
Kodeord: Fofboc
Desuden skal vi have fokus på at få sagt fra, hvis noget, der “bare er for sjov” går over ens grænser. Det kan
være lidt udfordrende i 5.klasse, da spredningen i modenhed er stor, og der derfor kan være ret forskellige
opfattelser af situationen. Vi tager det op i Klassens time om mandagen, hvor vi holder klassemøde, laver
øvelser, ser små film m.m.

Vigtige datoer:

● Skole hjem samtaler tirs. 24./ons. 25. jan. - hvis I ikke har skrevet jer på listen, så husk det.
Skole/hjem tider i 5. kl.2023

● Alternative dage d. 8.-10. februar - nærmere plan bliver lagt ud i løbet af januar.
● Vinterferie i uge 7

Mange hilsner

Glika og Helene

https://dotbe.org/
https://docs.google.com/document/u/0/d/1aHF80ub8oeye8vaQq9hmpHvWVP0lgrcTwm56qCzZr1s/edit
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