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Vi gratulerer Marie lærer som giftet seg med sin  Mats lørdag 22. oktober!
Gratulerer med 12 årsdagen til Melendi 27. oktober

FAG TIL
TIRSDAG

25.10

TIL
ONSDAG

26.10

TIL
TORSDAG

27.10

TIL
FREDAG
28.10

Norsk Lese:

Den snakkende døre side 94 - 99 i Norsk 7. Øv deg på å bruke egne ord til å

fortelle hva teksten handler om og beskrive hvem William er.

Skrive:

Norsk 7 side 111. Gjør oppgave 5 - Beskrive et miljø. Les oppgaveteksten godt. Du

bestemmer selv om du vil skrive i boken eller på CB.

Matte Tema: Addisjon og subtraksjon av brøker med ulik nevner og forkorting av

brøker

Oppgavebok: Velg nivå og gjør oppgave:

Rødt: 2.66, 2.68, 2.73, 2.76, 2.77, 2.80, 2.82 og 2.84

eller

Grønt (litt større utfordring): 2.66, 2.70, 2.71, 2.73, 2.78, 2.79, 2.82 , 2.83 og 2.85

Før fint i ruteboken din

Alle: Gjør ferdig ark om BRØKPYRAMIDEN (velg nivå 1 eller 2), du kan skrive

rett på arket.

Engelsk Leksen er til TORSDAG.

Lese og skrive på Classroom: Les s. 60-65 i Textbook. Gjør førlesings- og

etterlesingsoppgave. Les minst halve teksten høyt for deg selv, og for en voksen

hjemme. Husk at du også kan lytte til teksten - klikk her for lydfil.

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

Fredag

Fysisk aktivitet

Utviklings-

samtaler

7A og 7B

Utviklings-

samtaler

7A og 7B

Utviklings-

samtaler

7A og 7B

https://skolenmin.cdu.no/_/7-trinn/engelsk/engelsk-7-lyd-62becdb40cc6345176ab9f08-5ebbe232adbe2700229bd28e-6087e3fa236f8be8b1e8bc4f?showIntro=true
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 come came come å komme

to creep crept crept å krype

to cut cut cut å kutte

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 jobber med kjennetegnene på denne type tekster som

fantasiskapninger, parallelle verdener og magiske portaler.

Matematikk Addisjon og subtraksjon av brøker med ulik nevner

Engelsk Talk about and express your own feelings

Naturfag Vi samtaler om de emosjonelle sidene ved seksualitet og grensesetting

Samfunnsfag Det mangfoldige Norge - om mangfold og urbefolkning i Norge

KRLE Religioners historie i Norge

Musikk Komponere egen musikk - Stomp

Kroppsøving Samarbeid og lek - inne i  gymsalen.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei!

Denne uken starter vi med utviklingssamtaler. Samtalene finner sted i klasserommet.

Det blir stadig mørkere om morgenen og vi minner om å bruke refleks og sjekke at  lyset på

sykkelen virker. Hjelm bruker selvfølgelig alle gode forbildene i 7B?

Anne, mor til Mikkel i B, har tipset oss om solformørkelsen på tirsdag. I tillegg har hun skaffet

oss noen spesialbriller, så nå får vi håpe på klarvær.

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina


