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Vi gratulerer William med dagen søndag 9. oktober :-)

FAG TIL
TIRSDAG

4.10

TIL
ONSDAG

5.10

TIL
TORSDAG

6.10

TIL
FREDAG

7.10
Norsk Lese: “Vi skulle vært løver” s.60- 64 i Norsk 7. Vi leser teksten sammen på

skolen på tirsdag og starter på oppgaver som må fullføres hjemme innen fredag

Skrive:

Fullfør teksten “Fra et sted til et annet” som vi starter med på mandag. Se

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

Classroom. Fokus på bindeord.

Matte Tema: Brøk og addisjon og subtraksjon av brøker med lik nevner.

Oppgavebok: Velg nivå og gjør oppgave:

Rødt: 2.27, 2,28, 2.29, 2.32 og 2.34

Grønt (litt større utfordring): 2.28, 2.29, 2.32, 2.33 og 2.35

Alle: Gjør oppgaver om “desimaltall og brøk” som er tildelt på Kikora

Engelsk Leksen er til TORSDAG.

Fullfør manuset ditt om “English speaking countries”.  Les replikkene dine høyt

for en voksen slik at du er klar til å gjøre opptak på torsdag.

Lese og skrive på Classroom: Les s. 108 - 111 i Textbook. Gjør førlesings- og

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

hjemme.

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

Du kan øve her.

Samfunn Fullfør “avissiden” din med Fake News som ligger på Classroom Samfunn. Vi leser

noen av sakene felles på torsdag.

Mandag:

Gym:

Inne

Gymklær

og dusje-

utstyr

Tirsdag Onsdag

Svømming 7B

Jentene i 7B går

fra skolen 8:15

Lurt å ha med

svømmebriller

Torsdag

K & H

Tredeling

Fredag

Borrelåsbingo og

siste dag med

studentene

denne høsten.

Fysisk aktivitet

God høstferie!!

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 build built built å bygge

to burst burst burst å revne, briste

to burn burnt burnt å brenne

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

Sosial

kompetanse

Vi jobber med hvordan språkbruk påvirker klassemiljøet og relasjoner og hvordan

vi kan få bevissthet rundt hvilke ord som brukes.

Norsk Vi leser skjønnlitterære tekster og skriver en beskrivende tekst.

Matematikk Brøk og desimaltall

Engelsk English speaking countries, vi lager podcast eller video

Naturfag Tema: Forsøk, hypotese og rapport

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

KRLE Livssynshumanismen

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

Kroppsøving Samarbeid og lek - inne i  gymsalen.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei!

Studentene våre, Ellinor, Kathrine, Marte Elise og Madeleine, har sin siste uke  denne perioden,

men kommer tilbake i feb/mars.

Elevrådsrepresentanter på 7A: Herman og Maren. Vara: Ole og Stella

7B: Vetle og Marie. Vara: Tor og Helle

Utviklingssamtaler i uke 43-45. Innkalling blir sendt ut rett etter høstferien.

Vi ønsker oss kortstokker til klasserommet, så dersom noen jobber på plasser hvor det er en

“merch” tar vi imot med glede. Det nærmer seg skoleturnering i kortspill og vi må øve.

Vi har fått nye fagbøker i norsk og matematikk. Det MÅ legges bokbind på alle de nye bøkene,
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inkl engelskbøkene som vi delte ut ved skolestart. Det gjør at bøkene holder seg fine mye

lenger. Vi tar en sjekk ila uken og dersom det er glemt kommer det en vennlig påminnelse til

hjemmene:-).  Tilsammen er dette 4 bøker som må legges bokbind på. Oppgaveboken i matte

har mykt omslag og er dessverre ikke like godt egnet for bokbind av stoff, her bør det brukes

papir/plast.

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.

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina


