
UKEPLAN 7. TRINN UKE 10

Vi gratulerer!!

FAG TIL
TIRSDAG
7. mars

TIL
ONSDAG
8. mars

TIL
TORSDAG
9. mars

TIL
FREDAG
10.  mars

Norsk Les teksten og svar på spørsmålene i dokumentet som ligger i Norsk Classroom -
fagord uke 10

Jobb med presentasjonen “Mine år på Lassa”- du bør komme minst halvveis denne
uken.

Matte Tema: Multiplikasjon heltall med brøk og brøk med brøk.

1. Se videoen som er tildelt på Campus Inkrement og skriv ned 6 matematiske

begreper du hører brukt i filmen.

2. Gjør tildelt løype på Campus Inkrement.

Bruk menyen fra Stavangerskolen og logg inn med Feide-brukeren din.

Engelsk Leksen er til torsdag

A Kenyan crusader: Les s. 168 - 171

Svar på de 4 første spørsmålene i Talk&Tell.  Skriv gode utfyllende svarsetninger

(Oppgaveark på Classroom)

“Mine år på
Lassa”

NB! Foreldre skal IKKE hjelpe med denne oppgaven!

Jobb videre med presentasjonene “Mine år på Lassa”. Informasjon ligger i en egen mappe
på elevdisk og du jobber med selve oppgaven i Classroom Norsk.
Du bør være ferdig med minst halvparten av sidene denne uken + startet på manus.

Mandag

Gym

1-2 time

7B.

5.-6.time

7A

Tirsdag

1. og 2. time

7A Mattestasjoner

7B Naturfag

kl 1140 DKS - Hvor
gammel blir en tiger?

Onsdag

7B Svømming

Guttene møter kl 0815

Torsdag

K & H

Tredeling

Fredag

Fysisk aktivitet

(4.t)
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Irregular verbs

Infinitive (to) Past simple Past participle

(have/has)

Norsk oversettelse i

infinitiv

to lend lent have/has lent å låne bort

to let let have/has let å la

to lie lay have/has lain å ligge

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

Sosial

kompetanse

Tema : Hvordan forholder vi oss til  baksnakking, blikking og ryktespredning og hva

kan vi gjøre for å unngå det?

Norsk Vi jobber med presentasjonen “Mine år på Lassa”, skriver sketsjer til forestilling

og leser ulike type tekster.

Matematikk Multiplikasjon, heltall med brøk og brøk med brøk.

Forkorte brøk

Engelsk Tema: verb i preteritum

Naturfag

Samfunnsfag På tvers av landegrenser

KRLE Jødedommens historie, lære og etiske normer

Musikk Ulike musikksjangre /forestilling

Kroppsøving Lek og spill med ulike bevegelsesaktiviteter.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei

Utviklingssamtaler blir uke 12 og 13 - egen invitasjon blir sendt ut i løpet av uken.

Vi hadde en plan om å vise forestilling før påske, men ser at tiden ikke strekker til og utsetter

det til starten av mai.

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina


