
UKEPLAN 7. TRINN UKE 13

Gratulerer med 12 årsdagen til Sofie SH tirsdag 28. mars

FAG TIL
TIRSDAG
28. mars

TIL
ONSDAG
29. mars

TIL
TORSDAG
30. mars

TIL
FREDAG
31. mars

Norsk Til onsdag: Les/lytt til Barsakh, s.31-39. Den er tildelt på Skolen.cdu.
Vi snakker om det dere har lest, på skolen på onsdag.

Til torsdag: Les/lytt til Barsakh, s.40-46. Vi snakker om innholdet på skolen på torsdag.

Matte Prosent, sammenheng mellom brøk og prosent

Fullfør løypen du har fått tildelt på KIKORA,

med tekstoppgaver, prosent, desimaltall og brøk (velg nivå som passer)

Bruk kladdeboken til utregning ved behov.

Engelsk Leksen er til torsdag!

Les s. 184-187 i textbook. Øv på å lese diktet høyt og med god rytme og

innlevelse.

Gjør Homework week 13 - leksen er på eget ark som dere vil få utdelt på tirsdag.

Skriv setninger til glosene (se oppgave på classroom) slik at dere er klar til

“glose loop” på torsdag.

Samfunn
TIL TORSDAG:
FLUKT - nrk serie av Leo Ajkic. Fullfør oppgavene som hører til episode 1 i dokumentet
som er delt på Classroom Norsk. Dersom du var borte torsdag i uke 12 er det veldig fint om
du rekker å se episoden via linken i dokumentet innen torsdag.

Mandag

Gym

1-2 time 7B

5.-6.time

7A

Utviklings-

samtaler 7

B

Tirsdag

Jentelaget i fotball

spiller mot Kampen

Utviklingssamtaler

7a og 7 b

Onsdag

Svømming 7B

Guttene møter 0815

7A DKS
Fake News

12.35

Utviklingssamtaler

7a og 7 b

Torsdag

7B DKS
Fake News

0830

K & H

stop-motion film

Husk lommelykt til

stop-motion filmen

hvis du trenger til

lyseffekt.

Det er lov å ta med

mobil og bruke til å

ta bilder.

Utviklingssamtaler

7 b

Fredag

Påskefrokost 7B

(arr. foreldregruppen)

Trivselsdag med

elevrådet ute og

inne +

påskeeggjakt

Fysisk aktivitet

(4.t)

Vi avslutter

dagen med en

film og litt kos.



UKEPLAN 7. TRINN UKE 13

Irregular verbs

Infinitive (to) Past simple Past participle

(have/has)

Norsk oversettelse i

infinitiv

to pay paid paid å betale

to put put put å putte, plassere

to quit guit guit å forlate, slutte

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.

Vi skriver våre egne memes. Fellesbok: Barsakh

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 Flukt - nrk serie med tilhørende oppgaver

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 forrige uke 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 fortsatt på at alle må fylle inn og lese gjennom

overføringsskjemaet til ungdomsskolen i forkant av samtalen.

Vi ønsker alle en riktig god påskeferie.

Tirsdag 11. april er planleggingsdag og elevene møter tilbake på

skolen onsdag 12. april.

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina
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