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Ingen bursdagsbarn denne uken :)

FAG TIL
TIRSDAG
14. mars

TIL
ONSDAG
15. mars

TIL
TORSDAG
16. mars

TIL
FREDAG
17.  mars

Norsk
Fullfør presentasjonen “Mine år på Lassa”- du skal være ferdig innen fredag både
med presentasjonen og manuset ditt.

Les i norsk lesebok, s.228-229: Gutta er så sjukt kjekke nå om sommeren
Vi snakker om teksten i timen på fredag.

Fullfør å fylle ut din del av skjemaet om overføring til ungdomsskolen

(Classroom)

Matte Repetisjon av temaene vi har jobbet med

(Tall og regnestrategier, Addisjon og subtraksjon (hele tall og brøker) og Algebra)

● Fullfør repetisjonsheftet du har fått utdelt.

● Den offisielle PI-dagen er 14. mars.  Gjør oppgavene om PI som du har

fått utdelt på skolen.cdu

Engelsk Leksen er til torsdag

Les fortellingen om Aristotle the Water Bottle på Elevkanalen - klikk her.

Gjør oppgaver til fortellingen på Classroom.

Gjør grammatikkoppgave på Skolen - Going to, will and shall

Husk gloseprøve både på tirsdag (for uke 10) og torsdag

“Mine år på
Lassa”

NB! Foreldre skal IKKE hjelpe med denne oppgaven!

Fullfør  presentasjonene “Mine år på Lassa”. Informasjon ligger i en egen mappe på elevdisk
og du jobber med selve oppgaven i Classroom Norsk.

Mandag

Gym

1-2 time

Alle

jentene.

5.-6.time

Alle

guttene

Tirsdag

1. og 2. time

7A Mattestasjoner

7B Naturfag

Pi-dagen

Onsdag

Håndballturnering

Svømming for de som

ikke spiller håndball.

2 grupper

Gruppe 1 møter 8:15

Gruppe 2 møter til

vanlig tid på skolen.

(Gruppene blir lagt

frem tirsdag)

Torsdag

K & H

Tredeling

Fredag

Fysisk aktivitet

(4.t)

https://app.elevkanalen.no/fag/990/produkt/1682/del/13009/artikkel/105738/ebok/35801
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Irregular verbs

Infinitive (to) Past simple Past participle

(have/has)

Norsk oversettelse i

infinitiv

to light lit lit å lyse

to lose lost lost å miste

to make made made å lage

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

Sosial

kompetanse

Tema : Vi jobber med forestilling

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

og leser ulike type tekster.

Matematikk Repetisjon av temaene vi har jobbet med

Engelsk Take a stand - about the importance of the environment to people from different

cultures. Grammar - going to, will and shall

Naturfag Systemene i og rundt oss

Samfunnsfag På tvers av landegrenser/ regler i krig

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 ble delt ut i uke 10 og sendt på mail.

Vi minner om at dere skal, sammen med elevene, fylle ut deler av et overføringsskjema til

ungdomsskolen.  Skjemaet ligger på Classroom og elevene har begynt å skrive litt.  Les gjennom

det og fyll gjerne på med egen informasjon.  Vi lærere skriver også inn i det samme skjemaet

slik at mot slutten av uken, senest mandag i uke 12 kan dere gå inn og lese det vi har skrevet.

Skjemaet printer vi ut og planen er at det kan signeres på samtalen.

Vi minner om det vi skrev i mailen at dersom det er noe  dere ikke ønsker å skrive i Classroom

pga at det er for sensitivt, eller det dukker opp noe på samtalen som vi har glemt, ordner vi det

og signerer i etterkant.   Dette er ikke eneste måten vi kommuniserer med ungdomsskolen. Vi

får treffe kontaktlærere til de respektive klassene (på Kannik) i juni, når klassene  er klare og

det er mulig å sette dere i kontakt med u.skolen ved spesielle behov.
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Onsdag 15. mars skal håndballjentene spille turnering.  Jentene må være i Stavanger Idrettshall

kl 0810 og hvis vi kommer videre fra puljespill kan dagen vare helt til kl til 15:00.

Resten av trinnet får svømming, mulighet til å jobbe med skolearbeid og kan heie på jentene hvis

de ønsker.  I svømmingen blander vi klassene og deler de inn i to grupper, gruppe 1 begynner og

må møte på skolen senest 8:15. Gruppe 2 møter på skolen til vanlig tid.

Kampene spilles i Storhallen, så det er enkelt for oss stikke bort hvis en ønsker å se på noen av

kampene.

Neste runde av fotballturneringen blir:

Gutter -  tirsdag 21. mars på Vaulen (møter Vaulen og Trones)

Jenter - tirsdag 28. mars på Lassa (møter Kampen)

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina


