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Vi gratulerer Vilde (7A) med 13 årsdagen :)

FAG TIL
ONSDAG

4,1

TIL
TORSDAG

5.1

TIL
FREDAG

6.1

Norsk Leseforståelse:
Les teksten Forbilder - hvordan påvirker de? og svar på oppgavene med fullstendige
setninger.  Både tekst og oppgaver ligger på Classroom Norsk.

Matte Tema Likninger:
Se presentasjon på elevdisk - Matte
Gjør oppgavene om likninger og tekstoppgaver med likninger.
Studer eksempelet på tekstoppgave godt og vær nøye med føring.

Engelsk Leksen er til TORSDAG

Les minst 20 minutter på ReadTheory. HUSK å logg inn med brukernavnet som

slutter med 22, f.eks 16toma22. Ikke logg dere inn med Google!

Gjør ferdig videoen om Welly wanging/La Tomatina, som dere jobbet med før jul.
Gloser: Øv på å bøye de tre uregelrette verbene. Det blir en test på torsdag.

Du kan øve her.

Tirsdag

Musikk

Onsdag

Svømming 7B

Jentene i 7B går

fra skolen 8:15

Torsdag

K & H

tredeling

Fredag

Fysisk aktivitet

https://readtheory.org/
https://www.creaza.com/tonje-haakull-mathisen/nwrsBS8KuX
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Irregular verbs

Infinitive (to) Past simple Past participle

(have/has)

Norsk oversettelse i

infinitiv

To get got got å få

To give gave given å gi

To go went gone å gå

TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial

kompetanse

Vi jobber med å vise gode holdninger og forholde oss til reglene vi har blitt enige

om i klassen, slik at det blir best mulig for flest mulig.

Norsk Språk og identitet - uttrykke sammenhenger mellom språk og identitet,

reflektere over hvordan språket forandrer seg og starte på setningsanalyse

Matematikk Algebra: Utforske og bruke ulike strategier for å løse likninger og ulikheter.

Vurdere om løsningene er gyldige.

Engelsk Understand and retell a story.

Naturfag Stoff reagerer - kjemiske reaksjoner og faseoverganger

Samfunnsfag Europeerne kommer! historie, geografi og kartforståelse i tillegg til samfunnskunnskap og refleksjon
over rettigheter, møter mellom ulike kulturer, diskriminering og teknologiens innflytelse.

KRLE Buddhismen - Historie, sentrale rituelle praksiser og etiske normer

Musikk

Kroppsøving Lek og spill med ulike bevegelsesaktiviteter.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Godt nytt år til alle!

Da er vi igang med siste del av siste året på Lassa skole. Tiden skal brukes til å ruste elevene

best mulig for overgangen til ungdomsskolen, både faglig og sosialt.  Det blir fokus på lesing,

skriving og regning, men også litt variasjon med bærekraftuker, forestilling og temauker

“backpacking” etter påske.

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina


