
 UKEPLAN FOR 7. TRINN – UKE 45 
Gratulerer med vel overstått 12 årsdag til Alfred (2. november) 

 

 FAG   TIRSDAG  

5. nov 

ONSDAG 

6. nov 

TORSDAG 

7. nov 

FREDAG 

8. nov 

Norsk  

språk 

Fullfør til og med oppgave 12 om subjunksjoner i dokumentet som 
ligger på 7. trinn norsk  (vi hadde litt i lekse forrige uke + jobbet med 
det på skolen)  Sett strek under alle subjunksjonen. 
 
Spill SPRÅKSPILLET med en voksen hjemme og/eller eldre søsken + 
gjerne med en venn/venner. Spillereglene står på arket + ved 
uenighet/usikkerhet er “fasiten”  på baksiden av arket. 

Imperativsetning: 

LES 
MYE! 

Norsk lese  Leseuker på Lassa:  Fyll ut leselodd - 20 min pr trekant - husk signatur pr 4. 

lodd.  Minst en trekant pr dag!! 

 Matte  

  

GRUNNBOK A: 
Enten 
3.9 a-d og  
3.10 a- d 
eller 
3.10 a-d og 3.11 a-d 

OPPGAVEBOK: 
Gul/rød 
3.16, 3. 29 a- f 
 
Rød/Grønn: 
3.20, 3.34 
 

Engelsk   

  
 
 

TB:  Les: Hatchet. (Teksten ligger i teamdisk) 

 

Lever lydfil på classroom hvor du 
leser innledningen (første avsnitt 
over bildet)  

7B til torsdag og 7A til fredag 
Skrivelekse i Classroom: Bøye verb i skjema 
og lage setninger. 
 
 

Gloser på quizlet :-) 
 

KRLE 

Øv til prøven om islam. Repeter s. 30-40 i Du og jeg 

  

Mandag 
 

Gym: 
Husk gymtøy, sko 
og dusjeutstyr 

 
 

Tirsdag 
 

 

 

 

 
Gym 7A: Ansvar 
Nikolai, Isak og Peter 
 

Kunst og håndverk 
Aftenbladets 

juletegnekonkurranse 

Onsdag 
Gym:7B   

Ansv. Henrik og 
Andreas 

 
 

 

 
 

7B: Naturfag 

7A:  Musikk; 

Gjøre ferdig 

presentasjonen 

om musikaler 

 

Torsdag 
 
 
 

 
Fysisk aktivitet (FA) 

Fredag 
 
KRLE: 

Prøve om islam + 

oppstart av 

Kristendommens 

historie i Norge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UKEPLAN FOR 7. TRINN – UKE 45 
Gratulerer med vel overstått 12 årsdag til Alfred (2. november) 

 TEMA/LÆRINGSMÅL – Dette jobber vi med på skolen og hjemme: 
DANNING 
Fellesmål for 

hele skolen 

Vi snakker til og om hverandre med respektfull kommunikasjon. 
(Bevisst på positiv språkbruk, stemmebruk og kroppsspråk) 

Norsk   Jeg leser mye, og jeg kan fortelle om og reflektere rundt det jeg leser.  
Jeg kan kjenne igjen dialekter ved å lytte etter ulike målmerker (språklige trekk). 
Jeg kan forklare hva en subjunksjon er og gjenkjenne og gi eksempler på ord som 
tilhører denne ordklassen.  

Matematikk   Jeg kan algoritmene for multiplikasjon og divisjon med store tall. 
 

Engelsk   Jeg vet at uregelrette verb må jeg pugge og jeg kan bøye disse uregelrette verbene i 
preteritum:  to creep, to cut, to do, to draw 
Jeg kan lese og forstå en kort fortelling og svare på spørsmål fra teksten.  

Naturfag  Jeg kan forklare begrepet klima og kjenner til noen årsaker til klimaendringer. 

Samfunn   Jeg kan definisjonen på bærekraftig utvikling og jeg kan fortelle om FNs 17 
bærekraftsmål. Jeg kan bruke fagbegreper når jeg snakker om bærekraftig utvikling. 

KRLE  Jeg vet hva Koranen er en samling av, og jeg vet hva en hadith er. Jeg kjenner til de 
fem søylene som muslimer lever etter. Jeg vet hva mange trodde på før kristendommen 
kom til landet. Jeg vet hvordan mange vikinger ble kjent med kristendommen.  

Musikk  Jeg kjenner til musikalsjangeren og ulike scene- og filmmusikaler, og jeg kan lage og 
fremføre en presentasjon om dette. 

Kroppsøving   Tema: Turn (Trene på, håndstående, slå hjul, stå på hode, rulle, bevegelighet,/tøye, trene på hopp og 
salto)  Elevstyrt gym 7A på tirsdag og 7B på onsdag 

 

UKENS GLOSER    Uregelrette verb (disse må du 

pugge, se  

Stairs 7 s. 238-240) 

nest - reir 

bright - lys 

to survive - å overleve 

hatchet - øks 

gently - forsiktig 

shelter - ly 

to inhale - å puste inn 

to relax - å slappe av 

carefully - forsiktig 

strikes - slag 

 

  to creep 

to cut 

to do 

to draw 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

● Utviklingssamtaler fullføres denne uken.   

● Leseukene: Vi takker for bidrag til bokkafeene. Det ble en veldig koselig 

time med lesesiesta, bokprat og godbiter. :) 

 

Vi håper på gode leseopplevelser både denne og neste uke også. Leseloddtrekningen blir 

torsdag 14. nov.   

Som vanlig “tigger” vi etter premier til leselotteriet. Reklame og 

gratisartikler i ulike former er helt ok (vi voksne har tatt med restene fra Halloween 

godteriet hjemmefra:-) 

Hilsen Gudrun, Katharina og June 

 

 


