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Vi gratulerer Mikkel med 12 årsdagen 29. november!

FAG TIL
TIRSDAG

29.11

TIL
ONSDAG

30.11

TIL
TORSDAG

01.12

TIL
FREDAG
02.12

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

leksen gjelder boken du leser (digitalt eller lydbok kommer i tillegg)

Gjør ferdig oppgaven om fantasyfortellingen i det mediet du har valgt (WeVideo,

Soundtrap eller Creaza).

Fullfør din side i presentasjonen om boktips (fra fredag forrige uke). Disse skal

skrives ut og henges opp i klasserommet.

Matte Algebra:

Studer eksempelet øverst på side 70 (før på samme måte som stasjoner uke 46 )

Oppgavebok:

Rød løype: 3.16 og 3.20

Grønn løype: 3.19 og 3.21

Alle gjør 3.23

Husk å teste om løsningen er gyldig, ok med hoderegning denne gangen!

Samfunn
Fullfør oppgaven: Intervju med en som husker! Oppgaven er

tildelt på Skolen.cdu og vi laget spørsmålene forrige uke.

Skriv svarene inn i oppgaven på Skolen.

Engelsk Leksen er til TORSDAG.

Les: Kapittel 5 av Freddy vs. School på Skolen. Skriv ned fem-åtte

oppsummerende setninger om hva som skjer i kapittelet - se oppgave på Classroom.

Linking words: Gjør oppgavene på Classroom.

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 7A

Jentene i 7A går

fra skolen 8:15

Lurt å ha med

svømmebriller

Siste frist for:

Omv.julekalender

&

Pakkekalender

Torsdag

Kunst og håndverk

Tredeling

Fredag

Fysisk aktivitet

Avslutning og

trekning på

leselotteri :)

På mandag 5.

desember skal vi

i Ishallen på

slutten av dagen.

Ta med  skøyter

og hjelm.

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 flee fled fled å flykte

to fly flew flown å fly

to forbid forbade forbidden å forby

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 Ytre krefter som former landskapet

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

KRLE Samisk religion

Musikk Julesanger og juleforestilling.

Kroppsøving Samarbeid og lek - inne i  gymsalen.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei!

Tusen takk til de som hadde med smakfulle bidrag til bok-kafè på fredag og veldig kjekt at vi

har fått inn noen bidrag til leselotteriet.

Minner om frivillig pakkekalender, grønn konvolutt til omvendt julekalender, utdelt svømmekort

og invitasjon til juleball. All informasjon finnes på ukeplanen fra forrige uke.

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

Informasjonsskriv til dere foreldre finner dere her.

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

skøyter på slutten av dagen.  Elevene må huske å ta med hjelm og skøyter.  Vi tar med køller til

Hockey-pockey fra skolen.  Vi bruker litt til på starten av dagen til å finpusse dansetrinnene til

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

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina


