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Ingen bursdagsbarn denne uken!

FAG TIL
TIRSDAG

8.11

TIL
ONSDAG

9.11

TIL
TORSDAG

10.11

TIL
FREDAG

11.11
Norsk Lese for inspirasjon til egne tekster:

1. Science fiction: Les først side 93, deretter les eller lytt til Den snakkende

døra

2. Skremmende fremtidsvisjoner: Les først side 101, deretter les eller lytt til

Grønnormen

Skrive:

Planlegge fantasyfortelling.

Planleggingsskjemaet for fantasyfortellingen legges på Norsk Classroom tirsdag.

Det skal være ferdig innen fredag. Selve teksten skal ikke være ferdig før uke 46.

Det blir gitt informasjon om oppgaven på tirsdag på skolen.

Matte Algebra:

1) Oppgavebok matematikk 7: 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5,3.6, 3.7, 3.8, 3.9

Før svarene fint i rutebok, vis ALLTID utregning. Se eksempel i boken hvordan.

2) Gjør tildelte oppgaver på Skolen.cdu.no - mattelekse uke 45

Engelsk Leksen er til TORSDAG.

Lese og skrive på Classroom: Se News in English Week 45, og gjør tilhørende

vocabulary quiz etter. Les tekstene som er tildelt på Classroom og gjør èn av

oppgavene (eller flere om du ønsker å gjøre ekstra).

Dere vil få tid på å jobbe med leksen i engelsktimen på tirsdag.

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

Du kan øve her.

Mandag:

Øve til

juleballet

- -

Fellesgym

7A/B

Inne i ny

gymsal

Gymklær

og dusje-

utstyr

Tirsdag

Musikk - Stomp

Utviklingssamtaler

7A og B

Onsdag

Svømming 7B

Jentene i 7B går

fra skolen 8:15

Lurt å ha med

svømmebriller

Utviklingssamtaler

7A

Torsdag

K & H

Tema: Aftenbladets

juletegning

Fredag

Fysisk aktivitet

(inne i den nye

salen dersom

været ikke er

strålende)

https://laerer.cdu.no/_/norsk-5-7/norsk-7/norsk-7-lyd-6017bbafc10a983364e0288a-6018030ae7a900bfe492f6e1-6018030ae7a900e67292f6e7?showIntro=true#:~:text=09%3A27,side%2094%2D99
https://laerer.cdu.no/_/norsk-5-7/norsk-7/norsk-7-lyd-6017bbafc10a983364e0288a-6018030ae7a900bfe492f6e1-6018030ae7a900e67292f6e7?showIntro=true#:~:text=09%3A27,side%2094%2D99
https://laerer.cdu.no/_/norsk-5-7/norsk-7/norsk-7-lyd-6017bbafc10a983364e0288a-6018030ae7a900bfe492f6e1-6018030ae7a900e67292f6e7?showIntro=true#:~:text=03%3A43,side%20102%2D105
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 dream dreamt dreamt å drømme

to drink drank drunk å drikke

to drive drove driven å kjøre

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 og skriver fantasytekster og jobber med kjennetegnene på denne type

tekster som fantasiskapninger, parallelle verdener og magiske portaler.

Matematikk Algebra: Utforske og bruke sammensatte regneuttrykk. Beskrive og utføre

utregninger med flere regneoperasjoner.

Engelsk Work with topics from the news and from important areas of life. Practice

reading, listening, talking, and writing, and practice relevant words.

Naturfag Vi samtaler om de emosjonelle sidene ved seksualitet og grensesetting

Samfunnsfag Det mangfoldige Norge - om innvandring, fellesskap, utenforskap og identitet.

KRLE Samisk religion og nasjonale minoriteter i Norge

Musikk Komponere egen musikk - Stomp

Kroppsøving Samarbeid og lek - inne i  gymsalen.

Lære dans av Julian og Gyda

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei!

Takk for hyggelige utviklingssamtaler! Håper tilbakemeldingene var nyttige og at de ga mening.

Dersom det er noe dere lurer på, faglig eller sosialt, er det alltid mulig å ta kontakt:-)

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 på 7. trinn?

Neste uke starter leseukene på Lassa. Fokus er gode leseopplevelser og leseglede og det vil bli

leselotteri som tidligere. Vi blir veldig glad for bidrag til loddtrekningen i uke 48 dersom noen

har noe “merch” på jobb eller gode kontakter med noen som kan bidra.

Fredag 18. november, uke 46, er planleggingsdag for personalet og dermed fri for elevene.

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina


