
 UKEPLAN FOR 7. TRINN – UKE 39 
Gratulerer så mye med 12-årsdagen til Henrik og 4*12 årsdagen til 
Gudrun 25.09 og 12 årsdagen til  Silje; 27.09!. Gratulerer med vel 

overstått bursdag til Gro 18.09 

 

 FAG   TIRSDAG  

24.09 

ONSDAG 

25.09 

TORSDAG 

26.09 

FREDAG 

27.09 

Norsk  

språk 

 
Norskleksen kommer i den oppdaterte planen som vi deler ut mandag. Det vil handle om 
nabospråk og svensk:-) 

Norsk lese   Det kommer et leseoppdrag i  Classroom. 

 

 Matte  

  

Multi Oppgavebok 
Gjør ferdig 
oppgavene fra 
fredag uke 38 
1.113 - 1.121 
 

Tekstoppgaver 
Gul/Rød: 1.137, 1.138, 1.139, 1.140 (les bildeteksten godt), 
1.141, 1.142, 1.143 
Rød/Grønn: 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.149, 1.150 

Engelsk   

  
 
 

TB:  Les Titanic: The Movie that 
Touched the world 
 
Quizlet: Øv på ukas gloser!  
(link i Classroom) 

7B til torsdag og 7A til fredag 
Les teksten om Verb (teamdisk) 
 
Skrivelekse i Classroom +  
bøye verb i skjema  
 

 

K & H /  

Samfunn 

Perspektivtegningen skal leveres 

inn tirsdag denne uken. 

 Se ferdig episode 2 av Flukt etter timen 
onsdag. Den ligger på NRK. Søk Flukt Leo. 
Gjør refleksjonsspørsmålene som hører til 
episoden  i presentasjonen i Classroom 

  

Mandag 
Gym: 

Husk gymtøy, sko 
og dusjeutstyr 

 
Div. ballspill/leker 

turnering inne 

Tirsdag 
 

7A: Gym: Husk 
gymtøy og 

deodorant :-) 
 

 
Kunst og håndverk 

B: Kunst og 
kunstnere med Åse 

A: Kunst & 
kunstnere med 

Katharina 

Onsdag 
Fotografering av 
både klasse og 

enkeltvis! 
(Gym går ut for 

7B) 

 

7A: Naturfag 

7B: Musikk; dans 

Torsdag 
 
 
 
 
 
 

Fysisk aktivitet (FA) 

Fredag 
 

KRLE: 

Livssynshumanisme 

 

 

Målprøve: 

Husk underskrift og 

retting på den fra 

forrige uke + ta med 

permen denne uken. 
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 TEMA/LÆRINGSMÅL – Dette jobber vi med på skolen og hjemme: 
Norsk   Jeg kan lese og forstå enkle tekster på svensk og dansk og jeg kan stille spørsmål til 

tekster. 

Matematikk   Jeg kan lage regnestykker ut fra tekstoppgaver 
Jeg kan løse tekstoppgaver ved å tegne modeller. 

Engelsk   Jeg vet at regelrette verb får -ed ending i preteritum. 
Jeg vet at uregelrette verb må jeg pugge og jeg kan bøye disse uregelrette verbene i 
preteritum:  to drive, to eat, to be og to go 

Naturfag  Elevene lager flotte tegninger fra “Great Barrier Reef”.  

Samfunn   Jeg vet hvorfor mennesker er på flukt rundt om i verden kan reflektere rundt ulike 
perspektiver. 

KRLE  Jeg kjenner til bakgrunnen for livssynshumanismen, og jeg kjenner til en kjent norsk 
livssynshumanist.. Jeg vet hva begrepene pinsebevegelse og revolusjon betyr. 

Musikk  Jeg kjenner til ulike typer danser og hvilken funksjon dans kan ha. Jeg kan 
dansetrinnene til Electric Slide 

Kroppsøving   Sirkeltrening med fokus på styrke, utholdenhet og spenst. 

 

UKENS GLOSER 

directed - regissert 

character - 

        karakter, person 

port - havn 

to wave - å vinke 

present time - nåtid 

 

submarine - undervannsbåt 

wreck - vrak 

event - hendelse 

fictional - oppdiktet 

to recommend - å anbefale 

  Uregelrette verb (disse må du 

pugge, se teamdisk eller  

Stairs 7 s. 238-240) 

to go 

to eat 

to be 

to go 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

● Studentene er på plass; 4  i hver klasse. De går første året på 

grunnskolelærerutdanning 5.-7. klasse, og de skal være to uker hos oss i denne 

omgang. 

● Fotografering på skolen onsdag 25. sept. 7. klassene skal ta både klassebilde og 

enkeltbilder av hver elev, så oppstarten på onsdag går med til dette. 

● Vi fikk høre mange kjekke tekster om språk på fredag - Godt jobba!! 

 

 

Hilsen Gudrun, Katharina og June 

 

 


