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Ingen bursdagsbarn denne uken :)

FAG TIL
TIRSDAG
21. mars

TIL
ONSDAG
22. mars

TIL
TORSDAG
23. mars

TIL
FREDAG

24.  mars

Norsk Fredag: Les teksten Tannlege Skrekk på side 226. Teksten skal leses inn på lydfil og

lastes opp på Classroom. Øv høyt minst to ganger med rim og rytme, før du leser inn

teksten med innlevelse.

Onsdag: Alle må bidra til forestilling og derfor må du fylle ut dokumentet som ligger i

Classroom Norsk om “flaut” og “fremtid”.

Matte Prosent, sammenheng mellom brøk og prosent

Se videoen på Campus Inkrement og gjør tildelte oppgaver.  Skriv 6 matematiske

begreper du hører i videoen i ruteboken samme plass som du gjør leksen under.

Oppgavebok:  5.44, 5.46, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53 og 5.55

Engelsk Leksen er til torsdag!

Gjør oppgave på Classroom. Husk at du skal gjøre “Before reading” før du leser

leseleksen.

Les s. 172-175 i textbook.

Øv på glosene. Gloseprøven er på torsdag.

“Mine år på
Lassa”

NB! Foreldre skal IKKE hjelpe med denne oppgaven!

Presentasjonen “ Mine år på Lassa” skal være ferdig nå, men  det er lov å bruke tid på finne
litt gode bilder og “pynte” og redigere litt samt lage gode overganger og/eller animasjoner.

Mandag

Gym

1-2 time

7B

5.-6.time

7A

Tirsdag

Utviklingssamtaler

7a og 7 b

Onsdag

Svømming 7A

Guttene møter 0815

Utviklingssamtaler

7 b

Torsdag

K & H- animasjon

(1.og 2. time)

Husk lommelykt til

stop-motion filmen

hvis du trenger til

lyseffekt

Utviklingssamtaler

7a og 7 b

Fredag

Fysisk aktivitet

(4.t)
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Irregular verbs

Infinitive (to) Past simple Past participle

(have/has)

Norsk oversettelse i

infinitiv

to mean meant meant å mene

to meet met met å mene

to mow mowed mown å klippe, sjære

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

Sosial

kompetanse

Tema : Vi jobber med forestilling

Norsk Vi skriver sketsjer til forestilling og leser ulike type tekster.

Matematikk Prosent, sammenhengen mellom brøk og prosent

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

KRLE Hinduistiske høytider, guder, etikk og kjønnsroller

Musikk Vi øver til forestilling

Kroppsøving Lek og spill med ulike bevegelsesaktiviteter.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei

Utviklingssamtaler starter denne uken og de som kommer av dere voksne kan glede dere til en

fin presentasjon elevene har jobbet med :-)  Tidene er sendt hjem på mail og vi minner elevene

på tidspunktene her på skolen.

Minner på at alle må fylle inn og  lese gjennom overføringsskjemaet til ungdomsskolen i forkant

av samtalen.

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina
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