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Ingen bursdagsbarn denne uken!

FAG TIL
TIRSDAG

22.11

TIL
ONSDAG

23.11

TIL
TORSDAG

24.11

TIL
FREDAG

25.11
Norsk Leselodd: Les minst en trekant (20  minutter ) pr skoledag = 1 leselodd . Denne

leksen gjelder boken du leser (ikke digitalt eller lydbok)

Vi skal jobbe videre med fantasyfortellingene våre i valgfritt medie (Creaza,
WeVideo eller Soundtrap). Derfor MÅ alle lese inn egen fortelling på en lydfil

og laste opp på Classroom. NB! Viktig å øve godt på innlesing før opptak.

Teksten kan evt. leses inn som flere filer dersom den er lang.

Matte Algebra:

Studer eksempelet øverst på side 69 (før på samme måte som stasjoner uke 46)

Oppgavebok: Alle gjør 3.12, 3.14

Velg mellom 3.15(a, b og c) (rødt nivå) eller 3.15 (grønt nivå)
Husk å vise om løsningen er gyldig!

Samfunn
Gjør oppgaven Et angrep mot
mangfoldet: Hva vet du om 22.juli?
som er tildelt på Skolen. Du skal ikke

søke etter informasjon, men kun  skrive

det du vet fra før. Dersom du ikke vet

noe kan  du skrive det.

NB! Innen onsdag

Engelsk Leksen er til TORSDAG.

Grammatikk: Gjør hele læringsrekken om Linking words på Skolen.

Les minst 20 minutter på ReadTheory. HUSK: Logg inn med brukernavnet som

slutter med 22, f.eks 16toma22. Ikke logg dere inn med Google!

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

Du kan øve her.

Mandag:

Gym inne

Husk sko +

dusje-

utstyr

Tirsdag

Musikk

Onsdag

Svømming 7B

Jentene i 7B går

fra skolen 8:15

Lurt å ha med

svømmebriller

Torsdag

Kunst og håndverk

Tredeling

Fredag

Fysisk aktivitet

Bok-kafè

Vi leser, deler

boktips og koser

oss med noe

godt.

https://readtheory.org/
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 feel felt felt å føle

to fight fought fought å kjempe, slåss

to find found found å finne

TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial

kompetanse

Vi har fokus på jobbe mot god arbeidsro og redusere unødvendige kommentarer

som fører til uro.

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 ulike strategier for å løse likninger og ulikheter.

Vurdere om løsningene er gyldige.

Engelsk Reading fiction in English. Reading comprehension. Use linking words.

Naturfag

Samfunnsfag Det mangfoldige Norge - Angrep på mangfoldet  - 22. juli

KRLE Vi får besøk av en representant fra Human Etisk Forbund som skal snakke om

livssynshumanisme.

Musikk Julesanger og juleforestilling.

Kroppsøving Samarbeid og lek - inne i  gymsalen.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei!

Som 7. klassinger og siste året på Lassa har klassene bestemt at vi skal ha pakkekalendere.

Det er frivillig å være med, men de som er med må ta med seg en pakke til maks 25 kr som er

pakket inn på en måte som gjør at innholdet ikke kan gjettes.  Siden det er penger involvert er

det som sagt frivillig, men  vi skal få til en løsning som inkluderer alle uansett.

Elevene har fått invitasjon til juleballet. Vi har, sammen med Gyda og Julian, øvd på dansene og

vi er skikkelig imponert over elevene. Vi skal øve en gang eller to til, så det kommer til å bli

stilig. Håper flest mulig blir med på ballet, for dette er supert initiativ for det sosiale miljøet

på trinnet.

Elevene har fått hvert sitt personlige svømmekort som gir gratis inngang i svømmehaller rundt

i kommunen. Informasjon om hvilke og når står på baksiden av kortet.

Konvolutter til Omvendt julekalender deles ut til elevene mandag 21. november og må leveres

inn senest 1. desember. I år går pengene til prosjekter i Bangladesh. Skolen bruker de grønne
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konvoluttene, for å holde på en tradisjon vi kjenner og liker. I stedet for å legge penger i

konvolutten, bes foreldre om å vippse ønsket beløp til skolens Hei-verden nummer som er

#560347. Beløpet noteres på en lapp og legges i den grønne konvolutten. De som vil, kan tegne

penger og legge oppi.

I starten av desember skal vi gjennomføre elevundersøkelsen på 7. trinn (link til Udir).

Informasjonsskriv til dere foreldre finner dere her.

På fredag avslutter vi dagen med bok-kafè. Da leser vi, deler boktips og koser oss med noe

godt. Vi voksne på trinnet bidrar med noe, men dersom det er flere som vil ta med noe å bite i

er det bare kjekt.

Leseukene er godt i gang 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.

Vi har bestilt tid i  ishallen mandag 5. desember.  Planen er at trinnet skal gå sammen på

skøyter på slutten av dagen.  Første del av dagen bruker vi til å finpusse dansetrinnene til

juleballet :)

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/
https://drive.google.com/drive/my-drive

