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Vi gratulerer Anna Maila med 13 årsdagen, 16. januar  :)

FAG TIL
TIRSDAG

17.1

TIL
ONSDAG

18.1

TIL
TORSDAG

19.1

TIL
FREDAG

20.1

Norsk Leseforståelse:

Les teksten “Behovet for å utforske verden” og svar på oppgavene som er tildelt i

et dokumentet.

Dialekter:

Les eller lytt til teksten “Dialekter” og reflekter over dialektene i den tildelte

oppgaven på Skolen.cdu.no

Matte Tema Multiplikasjon og divisjon (oppgavebok):

Gjør oppgave 4.17 (a,b,c), 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 og 4.25

Kikora:   Gjør tildelte oppgaver.

Engelsk Leksen er til TORSDAG

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

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

Gjør alle oppgavene om Reflexive pronouns på utdelt ark.

Gloser: Øv på å bøye de tre uregelrette verbene. Det blir en test på torsdag.

Du kan øve her.

Fullfør oppgavene til E-bøkene som ligger på elevkanalen.no.

nr 1-7 Hvorfor reiste europeerne ut på oppdagelsesreiser?  og

nr 1-3  En ny verden, styrt av Europa

(oppgavene ligger i Classroom Samfunn)

Husk headset til samfunn hvis du vil lytte til teksten samtidig som du leser.

Gym

inne

Husk

gymtøy inkl

sko og

dusje-

utstyr

Tirsdag

Musikk

Onsdag

Leksetime

Svømming 7B

NB! GUTTENE 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 hear heard heard å høre

to hide hid hidden å gjemme

to hit hit hit å slå, treffe

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 og dialekter - uttrykke sammenhenger mellom språk og

identitet, reflektere over hvordan språket forandrer seg.  Starte på

setningsanalyse.

Matematikk Multiplikasjon og divisjon: se sammenhenger i multiplikasjon/divisjon med hele

tall og desimaltall.

Leksen denne uken er en oppsummering av forrige tema om likninger og ulikheter.

Engelsk Grammar: Reflexive pronouns. Storytelling - be able to retell a story you have

experienced yourself.

Naturfag Stoff reagerer - kjemiske reaksjoner og faseoverganger

Samfunnsfag Europeiske oppdagere.

KRLE Buddhismens historie, sentrale rituelle praksiser og etiske normer

Musikk Musikk og identitet

Kroppsøving Lek og spill med ulike bevegelsesaktiviteter.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Vi er godt i gang med nytt skoleår og satser på en effektiv periode med mye nyttig læring

faglig og sosialt.  Det er ikke uvanlig, men vi merker STOR forskjell på elevene før og etter

lunch. De beste øktene er helt klart på starten av dagen, før vi opplever  vi at utholdenheten

og konsentrasjonen avtar kraftig. Vi fortsetter å jobbe og legge til rette på skolen og

kjempefint om dere kan ta en prat hjemme slik at alle blir bevisste på seg selv og kanskje

tenker om det er noe de kan gjør på en annen måte.

Svømming: Vi bytter om på rekkefølgen slik at nå er det GUTTENE som kommer tidlig og

starter dagen med svømming.  Guttene må være på skolen senest 8:15 de onsdagene klassen

har svømming. Jentene starter med  arbeidstime på skolen og går til svømming ca 0905.

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina
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