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Vi gratulerer Tonje med vel overstått 30-årsdag søndag 9. oktober :-)

FAG TIL
TIRSDAG

18.10

TIL
ONSDAG

19.10

TIL
TORSDAG

20.10

TIL
FREDAG

21.10
Norsk Lese: “Coraline” s.84-87 i Norsk 7. Vi leser teksten sammen på skolen på tirsdag

og starter på oppgaver som må fullføres hjemme innen fredag

Skrive:

Fyll ut “Forberedelse til samtale” sammen med en voksen hjemme. Dokumentet

ligger i Norsk Classroom.

Velg den egenproduserte teksten du er mest fornøyd med fra uke  uke 34 til 40.

Alle syv tekstene ligger i Norsk Classroom/ Skriving.  Les gjennom teksten du

velger, rett dersom du oppdager skrivefeil eller oppdager innhold som mangler.Gi

beskjed til Katharina eller Gudrun om hvilken tekst du har valgt.

Tekstene du kan velge mellom er: En sommerfortelling, Navnet mitt, Mitt
favorittsted, Min drømmedag, Min favorittperson, Mitt favorittdyr og Fra x til x.

Matte Tema: Addisjon og subtraksjon av brøker med lik nevner og likeverdige brøker.

Oppgavebok: Velg nivå og gjør oppgave:

Rødt: 2.36, 2.37, 2.40, 2.41, 2.44, 2.46, 2.47 og 2.48

eller

Grønt (litt større utfordring): 2.38, 2.39, 2.42, 2.43, 2.45, 2.46, 2.47 og 2.48

Før fint i ruteboken din

Engelsk Leksen er til TORSDAG.

Lese og skrive på Classroom: Les s. 55-59 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.

Mandag:

Gym:

Inne

Gymklær

og dusje-

utstyr

Tirsdag

Musikk

Onsdag

Svømming 7A

Jentene i 7A går

fra skolen 8:15

Lurt å ha med

svømmebriller

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 buy bought bought å kjøpe

to catch caught caught å fange

to choose chose chosen å velge

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 fantasytekster og bearbeider og forbedrer tekst vi har skrevet

Matematikk Addisjon og subtraksjon av brøker med lik nevner og likeverdige brøker

Engelsk Talk about and express your own feelings

Naturfag

Samfunnsfag

KRLE Religioners historie i Norge

Musikk Komponere egen musikk - Stomp

Kroppsøving Samarbeid og lek - inne i  gymsalen.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei!

Utviklingssamtaler i uke 43-45. Innkalling blir sendt ut i løpet av  uke 42. Det vil også bli lagt

ut et forberedelsesark som elevene skal gjøre sammen med en voksen hjemme.

Studentene våre, Ellinor, Kathrine, Marte Elise og Madeleine, er nå tilbake på Uis.  Med seg tar

de med mange gode opplevelser fra Lassa og de gleder seg til å komme tilbake i feb/mars.

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

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

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina
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