
Nyhedsbrev for 5.kl marts 2023
Kære forældre

Så er foråret på trapperne, og vi glæder os over de lidt lysere morgener - det hjælper på energien.

Her i foråret skal vi besøge nogle beboere på Plejecenter Aftensol, som vi starter et partnerskab
med. Det har vi gjort før med en 5.kl fra skolen med stor succes. Fællesaktiviteterne plejer at være
givende for både børn og beboere.

Dansk

5. klasse er stadig en fornøjelse at undervise, og de er ved at blive store og mere rolige. Der er
stadig god koncentration i dansktimerne og flere og flere melder sig på banen mundtligt. Det er
dejligt at opleve.

Vi er næsten færdige med billedromanen Vildnis - og tropehjelm, som handler om en modig dreng
med et hårdt familieliv. Børnene er ret optagede af historien, og vi har nogle velreflekterede
samtaler om den. Børnene er dygtige og har øje for vigtige pointer. Vi træner at skrive noter i
hæftet og laver forskellige opgaver undervejs - bl.a. læseteater, makkerdiskussion m.m. Vi laver en
afsluttende opgave, hvor børnene enten kan vælge at gendigte slutningen på romanen eller skrive
et brev til hovedpersonens søster.

Vi har lavet grammatik om ordklasser og skal fortsat arbejde med et sideløbende med arbejdet
med differentierede opgaver på grammatip.com

Husk at tjekke lektier på hjemmesiden.

Matematik

Vi starter til at bruge Matematik fessor funktion ‘’supertræner’’. SuperTræneren har en adaptiv
læringsalgoritme, hvilket betyder, at opgaverne løbende vil tilpasse sig børnenes niveau, når
han/hun besvarer spørgsmålene. Har barnet en tilpas høj rigtighedsprocent i sine svar inden for et
givent emne, vil han/hun blive udfordret med nye spørgsmål fra et højere klassetrin. Svarer barnet
forkert på en række spørgsmål vil han/hun få spørgsmål af lettere karakter. Børnene fik allerede 40
spørgsmål om brøker, decimaltal og % i SuperTræner med afleveringsfristen d. 5-3. Alle lektier står
under 5 klasses kalender på hjemmesiden. Vi har startet kapitel ‘’Læs matematik’’ (s. 58-67).
Hensigten med kapitlet er, at børnene udvikler deres kommunikationskompetence, så de kan forstå
matematiktekster. Kapitlet har fokus på faglig læsning i matematik.

Engelsk

Vi starter med materialet: ‘’Oxford Read and Imagine’’. Bøgerne i materialesættet er rigt illustreret
og med billedordbog og opgaver. Børnene kan få en reel læseoplevelse sammen med muligheden
for at arbejde med opgaver til teksten i forbindelse med læsningen.



D. 1-3 (12.00-14.30), 5 klasse skal til bowling center i valby sammen med Andreas og Glika

Vigtige datoer

- Emneuge for hele skolen fra 20/3-24/3
- Påskebingo på Plejecenter Aftensol 30/3 kl. 14-15
- Olde-OL på Plejecenter Aftensol 10/5 kl. 10-12

Mange hilsner

Glika og Helene


