
UKEPLAN 7. TRINN UKE 4

Vi gratulerer Helene med 13 årsdagen, 26. januar  :)

FAG TIL
TIRSDAG

24.1

TIL
ONSDAG

25.1

TIL
TORSDAG

26.1

TIL
FREDAG

27.1

Norsk
Setningsanalyse: Fullfør arket med setningsanalyse (dobbelt A3 ark)

Norsk  Classroom: Fullfør refleksjonsoppgavene til “Gutten i den stripete
pyjamasen” innen onsdag.

Matte Tema Multiplikasjon med flersifrede tall, oppstilling

Oppgavebok: 4.43, 4.44, 4.45 (a,b,c) og 4.47

Bruk “Algoritme 2”, still opp og regn ut (Husk fin og ryddig føring!)

Engelsk Leksen er til TORSDAG

Les s. 162 og eksempelteksten Child falls off trampoline s. 163. Planlegg din news

report - se oppgave på Classroom. Planen SKAL være klar til torsdag.

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

Du kan øve her.

Vi jobber med Creaza på skolen, men dersom du vet at det er noe du skal spille inn

med lyd kan det hende det er lurt å gjøre det hjemme.

Gym

inne

Husk

gymtøy inkl

sko og

dusje-

utstyr

Tirsdag

VITENSENTERET

ALLE ELEVENE MÅ

MØTE PÅ SKOLEN

SENEST 7.55

Onsdag

Svømming 7B

NB! GUTTENE i 7B

går fra skolen 8:15

Torsdag

K & H

tredeling

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 i

infinitiv

to hold held held å holde

to hurt hurt hurt å skade, såre

to keep kept kept å beholde

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 med flersifrede tall.  Fokus på “Algoritme 2”.

Oppstilt multiplikasjon

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

VITENSENTERET

På tirsdag skal hele trinnet til Vitensenteret på Sandnes.  Det innebærer at alle må møte

senest 7.55 den dagen.  Vi utvider skoledagen i begge ender og er ikke tilbake før rundt

kl. 14.  Elevene skal få avspasere disse to timene de går på overtid ved en annen anledning.

Obs! Dersom noen er uheldig å forsove seg eller blir forsinket på andre måter må vi få

beskjed, selv om  vi ikke har  anledning til å vente. Det  vil i  så fall  bli en “gjesteopptreden” på

et annet klassetrinn.

Elevene tar med vanlig matpakke og de må også ha med drikke.

Det nærmer seg ny periode med studenter.  Onsdag denne uken skal Katharina og Gudrun på

møte på UiS og i uke 6-8 skal studentene komme tilbake til oss.

Skolecup fotball (gutter og jenter).  Datoen for første runde i skolecupen er klar.  Kampene

spilles her på Lassa og første runde er 22. februar.
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Skolecup håndball (jenter) blir 15. mars. nærmere info kommer etterhvert.

Siden svømming utgikk for B-klassen i uke 3 er det B-klassen som skal ha svømming denne uken.

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina


