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Vi gratulerer Aksel (16.11) og Kaja (18.11) med 12 årsdagen!

FAG TIL
TIRSDAG

15.11

TIL
ONSDAG

16.11

TIL
TORSDAG

17.11

TIL
FREDAG

18.11
Norsk Leseuker: Les minst en trekant hjemme hver skoledag (26,7 min

x 3  = 80 minutter og et leselodd)  Det vi leser på skolen er i

tillegg. P
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Elevene har fri!

Det er
selvfølgelig lov å

lese mye og
samle mange

leselodd:-)

Skrive:

Fullfør fantasyteksten din. Vær sikker på at du kan svare ja på

alle punktene på huskelisten før du trykker lever.

Huskeliste og dokument til å skrive i ligger i Classroom Norsk.

Vi jobber med teksten på skolen mandag, tirsdag og litt onsdag -

resten må fullføres hjemme.

Matte Algebra og likevekt:

(Jobb med oppgavene i denne rekkefølgen, først 1 deretter 2)

1. Det er tildelt en kort film om likevekt og noen oppgaver

på Skolen, se filmen og gjør oppgavene.

2. Kikora: “Finn den ukjente 2”

(anbefaler  sti C hvis du vil trimme hjernen litt)

Engelsk Leksen er til TORSDAG.

Lese og skrive: Les kapittel 2 av Freddy V.S. School på Skolen
(se tildelt bok) - vi leser kap. 1 sammen på tirsdag! Lag 5-8

spørsmål om det som skjer i kapittelet. Spørsmålene er for å

utfordre leseforståelsen til dine klassekamerater. Husk at du

også må skrive svarene til spørsmålene dine. Det er ikke lov med

ja/nei-spørsmål.

Lever leksen på Classroom.

Valgfritt: Samle leselodd med å lese på ReadTheory

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

på torsdag.

Du kan øve her.

Naturfag Leksen er til naturfagtimen på tirsdag/onsdag.

Ta med en stein som du ønsker å studere. Steinen skal ikke være

større enn et hønseegg :)

Mandag

Gym

Kick-off

Tirsdag Onsdag

Svømming 7A

Jentene i 7A går

fra skolen 8:15

Torsdag

K & H

Vanlig tredeling,og nye

stasjoner.

Fredag

NYT

FRIDAGEN

DIN

https://www.creaza.com/tonje-haakull-mathisen/nwrsBS8KuX
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leseuker

A kl 0930

B kl 1015

Musikk

Lurt å ha med

svømmebriller

Siste frist for

Juletegningene

Irregular verbs

Infinitive (to) Past simple Past participle

(have/has)

Norsk oversettelse i

infinitiv

to eat ate eaten å spise

to fall fell fallen å falle

to feed fed fed å mate

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 Reading English fiction. Reading comprehension.

Naturfag Geologi - gjøre rede for hvilke krefter som har formet ulike landskap

Samfunnsfag Det mangfoldige Norge - hverdagsrasisme.

KRLE Samisk religion og nasjonale minoriteter i Norge

Musikk Musikkhistorie

Kroppsøving Styrke, utholdenhet og lek

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei!

I uke 46-48 har hele Lassa skole leseuker. Målet for ukene er at elevene skal utvikle

leseferdighetene sine, få økt leselyst og leseglede, og å øve seg på å samtale om og reflektere

over innholdet i tekster.

Disse ukene setter vi derfor av ekstra tid til lesesiestaer og leseaktiviteter på skolen.

Vi ønsker å motivere elevene til ekstra leseinnsats på skolen og hjemme, og skal derfor ha

leselotteri i slutten av uke 48. Elevene fargelegger lodd underveis etter hvor mange minutter

de har lest. Husk å signere leseloddark hjemme.

Hvis noen har småpremier hjemme å bidra med, blir klassen veldig glad for det!

Fredag 18. november, uke 46, er planleggingsdag for personalet og dermed fri for elevene.
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Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina


