
UKEPLAN 7. TRINN UKE 5

Vi gratulerer Elias med 13 årsdagen, 4. februar  :)

FAG TIL
TIRSDAG

31.1

TIL
ONSDAG

1.2

TIL
TORSDAG

2.2

TIL
FREDAG

3.2

Norsk
Norsk  Classroom: Fullfør refleksjonsoppgavene til “Gutten i den stripete
pyjamasen” innen onsdag. Les i boka du har fått utdelt om du trenger støtte til å

svare på spørsmålene.

Matte Tema Oppstilt divisjon

Oppgavebok: 4.70, 4.71, 4.72, 4.74 og 4.76

Still opp og regn ut (Husk fin og ryddig føring!)  Eksempel på oppstilling og føring

finner du i presentasjonen for uke 5

Jobb i ca 20 min (minimum) på POKEMATH.

Rød(litt enklere oppgaver)

Grønn(litt mer utfordrende)

Du må bruke en av linkene over.  Da kommer du direkte til oppgaver som kun

går på oppstilt divisjon.  Bruk kladdebok og IKKE kalkulator.

Engelsk Leksen er til TORSDAG

Oppgave på Classroom: Gjør before reading på Classroom. Les deretter s.

142-147 i Textbook. Les minst to sider høyt. Gjør til slutt after reading.

*Se tilbakemelding på din News report (fra forrige uke). Rett opp i det du får

beskjed om. Din News report skal være HELT ferdig til torsdag. Husk at du også

skal skrive på egenvurderingen.

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

Du kan øve her.

Fullfør din Creaza om en kjent oppdager. Fremføring på TORSDAG.

Husk at tegneserien skal fungere som  en film, så du må stille inn rett lengde på sidene.

Viktig å fortelle hele historien ved hjelp av lyd, bilder,  effekter og bevegelse.

Lekse å vise til en voksen hjemme før du trykker lever. (da kan du endre dersom
det  er skrivefeil eller andre detaljer som må ordnes)

Gym

inne

Husk

gymtøy inkl

sko og

dusje-

Tirsdag Onsdag

Svømming 7A

NB! GUTTENE i 7A

går fra skolen 8:15

Torsdag

K & H

tredeling

Fredag

Fysisk aktivitet

https://www.pokemath.online/pokemath.html?custom=true&div=t&dmin=3&dmax=25&dmmin=10&dmmax=50&ddec=0
https://www.pokemath.online/pokemath.html?custom=true&div=t&dmin=5&dmax=40&dmmin=5&dmmax=40&ddec=0
https://www.creaza.com/tonje-haakull-mathisen/nwrsBS8KuX
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utstyr Vi avspaserer

de to siste

timene og

slutter dermed

kl 1225.

Irregular verbs

Infinitive (to) Past simple Past participle

(have/has)

Norsk oversettelse i

infinitiv

to hold held held å holde

to hurt hurt hurt å skade, såre

to keep kept kept å beholde

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

Sosial

kompetanse

Vi jobber med å vise gode holdninger og forholde oss til reglene vi har blitt enige

om i klassen, slik at det blir best mulig for flest mulig.

Norsk Språk og identitet og dialekter - uttrykke sammenhenger mellom språk og

identitet, reflektere over hvordan språket forandrer seg.  Starte på

setningsanalyse.

Matematikk Oppstilt divisjon, divisjon med flersifrede tall.

Engelsk Grammar: Reflexive pronouns. Storytelling - be able to retell a story you have

experienced yourself.

Naturfag Stoff reagerer - kjemiske reaksjoner og faseoverganger

Samfunnsfag Europeiske oppdagere.Fullføre Creaza.

KRLE Jødedommens historie, lære og etiske normer

Musikk Ulike musikksjangre

Kroppsøving Lek og spill med ulike bevegelsesaktiviteter.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Mye info denne gangen!

Da vi var på Vitenfabrikken fikk vi frikort for Jærmuseene for hele 2023. Det betyr gratis

inngang for elevene resten av året på alle Jærmuseene.  Det var mye vi ikke rakk å se av

utstillingen på tirsdag, så anbefaler alle å ta minst en tur til på besøk til Sandnes.

Minner i tillegg om å benytte svømmekortet med gratis inngang til svømmehallene i Stavanger.

Kan være fint å trene litt på teknikkene fra svømmeundervisningen + kose seg i vannet.

Neste uke kommer studentene våre, Marthe, Cathrine, Ellinor og Madeleine, tilbake. De skal

være her i tre uker frem til vinterferien.
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Vi leser  “Gutten i den stripete pyjamasen” høyt for elevene. I tillegg reflekterer vi rundt

innholdet og kobler det opp mot virkelige hendelser for å lære litt om 2. verdenskrig.  Det blir

en utfordring for elever som er borte en eller flere dager, for de går glipp av en del innhold. Vi

har bøker til alle slik at det er mulig å lese for å få med alt, men vi forventer ikke det av de som

er syke. Vi prøver å oppsummere litt før hver leseøkt slik at alle er ajour.  Vi skal avslutte dette

prosjektet med å se filmen, så fint hvis ikke noen ser den før vi har lest ferdig.

I uke 7 og 8  skal vi ha Bærekraftsuker på 6. og 7. trinn. Da skal vi jobbe med bærekraft med

ulike innfallsvinkler på stasjoner på tvers av klasser og trinn. Mer informasjon kommer på neste

plan.  Vi ønsker at elevene tar med seg tomemballasje som kan gjenbrukes, f.eks. fra flaske fra

vaskemiddel eller tøymykner.

Tirsdag 14. februar, Valentinsdagen, skal vi arrangere engelskdag på skolen

Da stiller vi alle sammen i “skoleuniform” og snakker engelsk hele dagen. Elevene kan ha på
seg hvit skjorte/ bluse/ topp og mørk bukse/ skjørt. I lunsjen blir det servert scones med krem
og syltetøy og te. (Ta gjerne med vanlig matpakke i tillegg) Vi blir veldig takknemlige hvis
noen foreldre i klassen kan stille med scones. Meld fra til læreren dersom du kan bidra
med scones innen tirsdag 7. februar. Et tips til oppskrift ligger på ukeplanen neste uke. På
forhånd tusen, tusen takk. Vi gleder oss til en spennende og annerledes skoledag.

Mandag 6. februar får vi besøk av en DKS forestilling.

Oh Baby Baby er en forestilling av teaterkompaniet Lost and Found productions (Nikoline
Spjelkavik og Victoria Røising). Forestillingen er skreddersydd for 7.klassinger og spilles i
klasserommet for én klasse av gangen. Oh Baby Baby er en blanding av teater og
seksualundervisning, og handler om pubertet, forelskelse, seksualitet, mobbing og
identitet. De har laget Oh Baby Baby fordi de selv synes, og ser at ungdommene er enige
i at seksualundervisningen i skolen kommer for sent, og at den mange steder er for dårlig.

Tyggis - Elevene skal ikke ha tyggis på skolen. De vet de godt, og har fått forklaring på hvorfor.

Men det er litt for mange som velger å ikke forholde seg til det. Fint om dere hjemme kan minne

på at de får tygge seg ferdig på fritiden:-)

Creazaleksen Elevene holder på å lage en digital tegneserie om en kjent oppdager. Den skal

være ferdig innen torsdag og vi  ønsker at dere skal se  gjennom sammen med eleven for å se

hva det jobbes med og evt gi tips dersom det er noe som er vanskelig å forstå og kan rettes

opp.

Skolecup fotball (gutter og jenter).  Datoen for første runde i skolecupen er klar.  Kampene

spilles her på Lassa og første runde er 22. februar.

Skolecup håndball (jenter) blir 15. mars. nærmere info kommer etterhvert.

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina


