
 

Lekseplan 7.klasse 

 
  

Uke 8  
19.02.- 23.02. 

2018 

Sosialt mål for februar: 

Jeg har gode 
arbeidsvaner.  

Lekser til  Tirsdag   Onsdag   Torsdag  Fredag   

Matematikk 

 
 Oppgaver på ark. Oppgaver på 

ark. 

Oppgaver på ark. 

Leselekse 

 

Leselogg 

Les 15 min i hva 

du vil hver dag. 

Les s. 140-142 i 

Zeppelin 

språkbok. 

Les 15 min i hva 

du vil. 

Les s. 144-145 i 

Zeppelin 

språkbok. 

Les 15 min i hva 

du vil. 

Les s. 146-149 i 

Zeppelin 

språkbok. 

Les 15 min i hva 

du vil. 

Finn, les og forstå 

en nyhetssak som 

du skal gjenfortelle 

for klassen. 

Les 15 min i hva du 

vil. 

Skrivelekse   Gjør oppg. 24 s. 

147. 

Gjør oppg. 25 s. 

147. 

Engelsk til 

fredag 

Skriv ferdig teksten du har begynt på på skolen. Teksten skal enten leveres 

på papir eller itslearning.  

 

Les korrektur nøye, og bruk ordbok!  

 

Gloser 

Skrives minst 3 

ganger i løpet av 

uken og øves på 

hver dag. 

 

Formal text – formell tekst 

Usually – vanligvis 

Present tense – nåtid 

Include – inkludere 

Introduction – introduksjon/innledning 

Pollution – forurensning 

Conclusion – Konklusjon  

Features – egenskaper 

 

Fokusord Indirekte objekt, analysespørsmål, underskudd, kirkesamfunn, blodhevn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Til hjemmet 

7B har fått en ny elev i klassen, Nikolay. Velkommen til Trones skole! 

 

Denne uken er det uteskole for 7A. 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 til skolen.  

 

 

 

Jeg/vi har sett lekseplanen for uke 8:  

 

 

___________________________________ 

Læringsmål:  Grønn Gul Rød 

Sosialt mål Jeg har gode arbeidsvaner!    

Matematikk Jeg kan finne omkrets og areal av trekanter 

og parallellogram. 

   

Norsk  

 

Jeg kan finne verbal, subjekt, direkte objekt 

og indirekte objekt i en setning. 

   

Engelsk I can write an informative text.     

KRLE  Jeg kjenner til noen trekk ved samenes 

naturreligion og hvordan de ble forsøkt 

kristnet.  

   

Naturfag Jeg kjenner til noen kjente forskere fra 

historien. 

   

Samfunn Jeg kan si noe om hvordan samfunnet i Norge 

utviklet seg på 1500 og 1600-tallet. 

   


