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Ingen bursdagsbarn denne uken:-)

FAG TIL
TIRSDAG

20.9

TIL
ONSDAG

21.9

TIL
TORSDAG

22.9

TIL
FREDAG

23.9
Norsk Lese: “Anton og andre uhell” side 28- 33 i Norsk 7. (Dere får de nye bøkene på

tirsdag og vi førleser sammen)

Skrive:

Fullfør teksten “Min favorittperson” som vi starter med på mandag. Se

modelltekster og huskeliste på Classroom Norsk + husk å levere teksten på

Classroom.

Matte Tema:

Gjør oppgaver som ligger i presentasjon på elevdisk.  Skriv i ruteboken din og vær

obs på oppstilling og fin føring.  Husk “luft” mellom oppgavene og to streker under

svarene.

Gjør oppgaver du har fått tildelt på skolen.cdu.no Noen av oppgavene krever at du

spiller inn lydopptak med forklaring og noen oppgaver må du ta bilde av utregningen

din og laste opp.

Engelsk Leksen er til TORSDAG.

Lese og skrive på Classroom: Les om om bier. Gjør førlesings- og

etterlesingsoppgave. Husk å les teksten høyt for deg selv, og for en voksen

hjemme.

Grammatikk: Gjør utdelt arbeidsark. Du trenger også Textbook for å gjøre

oppgavene

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

Du kan øve her.

Mandag:

Gym:

Inne

Gymklær

og dusje-

utstyr

Tirsdag

Musikk

Onsdag

Svømming 7B

Jentene i 7B går

fra skolen 8:15

Lurt å ha med

svømmebriller

Torsdag

K & H

tredeling

(Akvarellmaling,

geriljabrodering og

leire)

Fredag

Fysisk aktivitet

https://www.creaza.com/tonje-haakull-mathisen/nwrsBS8KuX
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Irregular verbs

Infinitive (to) Past simple Past participle

(have/has)

Norsk oversettelse

to bite bit bitten å bite

to bleed bled bled å blø

to blow blew blown å blåse

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

Sosial

kompetanse

Vi jobber med hvordan vi ønsker å ha det i klassene og hva som skal gjøre det

best mulig for flest mulig!  Hva skal til for å minimere banning?

Norsk Vi leser fagtekst og skriver beskrivende tekst.

Matematikk Addisjon og subtraksjon, oppstilling og tekstoppgaver

Engelsk Adverbs of manner

Naturfag Biologisk mangfold - vi drar ut på artsjakt.

Samfunnsfag Vær våken! om alt fra nettvett, kildekritikk, fake news og sosiale medier.

KRLE Filosofiske tenkemåter og sammenheng mellom filosofi og etikk.

Musikk BliMe-dansen og månedens sang “Være den du er”

Kroppsøving Samarbeid og lek - inne i  gymsalen.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei!

Mandag 19. september kommer fire studenter til trinnet. De er på sitt 4. år i utdanningen og

kommer til å overta deler av undervisningen i flere fag i løpet av perioden.  De heter Ellinor,

Kathrine, Marte Elise og Madeleine.

Denne uken får vi nye fagbøker i norsk og matematikk. Det må legges bokbind på alle de nye

bøkene, inkl engelskbøkene som vi delte ut ved skolestart. Det gjør at bøkene holder seg fine

mye lenger.

Vi vil anbefale at elevene bruker svømmebriller når vi har svømming. Vi øver på crawl og det er

klart en fordel å ha på briller.

Til dere hjemme: Vær så snill å gi beskjed dersom lekser blir en negativ kamp hjemme og
dere ønsker at vi gjør litt justeringer ift enkeltelever.

Classroom - Vi har anledning til å invitere dere foresatte inn via mail slik at dere kan få
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varslinger om hvilke oppgaver elevene har og om de har levert. Det er ikke mulig å se selve

oppgaven, men det kan være en påminnelse om å spørre eleven. Gi beskjed via mail, sms eller

elevene om dere ønsker denne invitasjonen.

7B gjør en endring i timeplanen og flytter samfunn fra 5. og 6. time fredag til 3. og 4. time

torsdag. Da blir det norsk og matte på slutten av fredag og dermed mye bedre anledning til å

følge opp  tekster og hjemmearbeid i disse fagene.

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina


