
 

Lekseplan 7.klasse  

  

Uke 12  
19.03.-

23.03. 2018 

Sosialt mål for mars: 

Jeg er høflig og tar 
hensyn.  

Lekser til  Tirsdag   Onsdag   Torsdag  Fredag   

Matematikk 

 

 

Les s. 40, 41 og 

43 i Tusen 

millioner og 

forklar hva en 

ekte brøk, en 

uekte brøk og 

blanda tall er. 

Gjør oppg. 85, 

86 og 87 på s. 

67 i Tusen 

millioner. 

Gjør oppg. 88 og 89 på s. 

68 og 109 s. 71 i Tusen 

millioner. 

Leselekse 

 

Leselogg 

Les 15 min i hva 

du vil hver dag. 

Velg en kjent 

person du skal 

holde 

presentasjon 

om. Søk etter 

informasjon på 

nett. 

Les om 

personen du 

har valgt. 

Les 15 minutter 

i hva du vil. 

Les 15 

minutter i hva 

du vil. 

Les 15 minutter i hva 

du vil. 

Forbered 

presentasjonen din som 

du skal holde for 

klassen. 

Skrivelekse Jobb med presentasjonen din. Det skal være en 

biografi om en kjent person. Du skal lage en pp og 

holde presentasjonen for klassen på fredag. 

Skriv en setning med 

hvert av fokusordene. 

Engelsk til fredag Les og oversett s. 156-157 i TB 

 

Gjør oppgave på ark.  

Gloser 

Skriv en setning 

med hver av 

glosene.  

 

Excuses – unnskyldninger 

Fault – feil 

Died – døde 

Seriously – alvorlig  

Term – semester 

PE = kroppsøving 

Upsetting – opprørende 

Absent – fraværende 

Dentist – tannlege 

Ironed - strøket 

Fokusord Teller, nevner, presentasjonsteknikk, humanitær, ytringsfrihet. 



 

 

 

Til hjemmet 

Denne uken er det uteskole for 7B. Vi skal sykle til Vagleskogen. Elevene må ha sykkel i 

god stand, hjelm, solid matpakke og gode uteklær. På hjemveien avslutter vi turen i 

Øglændsparken. Elevene får fortsette i eget tempo opp Kirkebakken derfra. De som vil kan 

ta følge med Andreas tilbake til skolen. 

 

Onsdag 21. mars er det verdens Downs syndrom-dag. Vi oppfordrer alle elever på skolen til  

å ha på ulike sokker denne dagen. 

 

Husk underskrift på KRLE kapittelprøve. 

 

Neste uke er det påskeferie. Tirsdag 03.04. er planleggingsdag. God påskeferie! 

 

 

 

Jeg/vi har sett lekseplanen for uke 12:  

 

___________________________________ 

Læringsmål:  Grønn Gul Rød 

Sosialt mål Jeg er høflig og tar hensyn!    

Matematikk Jeg kan addere og subtrahere brøker med 

lik nevner. 

   

Norsk  

 

Jeg kan skrive en biografisk tekst, 

forberede og holde en presentasjon for 

klassen. 

   

Engelsk I can correct mistakes in a text.     

KRLE  Jeg kjenner noen høytider og skikker i 

buddhismen.  

   

Naturfag Jeg vet hvordan en naturvitenskaplig 

forsker jobber.  

   

Samfunn Jeg vet hvorfor noen mennesker må flykte 

fra hjemlandet sitt.  

   


