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 FAG   TIRSDAG  

28.01 

ONSDAG 

29.01 

TORSDAG 

30.01 

FREDAG 

           31.01 

Norsk - skrive   

WeVideo - fullfør “photostoryen” med biodiktet. Bilder, tekst og musikk. 

Filmen skal deles eller lastes opp innen fredag, men vi gir beskjed på skolen 

hvor og hvordan 

 

 Matte  

  

 
Gjør ferdig Kan du det nå? s. 136-137. 
 
Fullfør Øveark med begreper på Classroom: Øv godt 
på begrepene som hører til dette kapittelet- forklaringene 
finnes i Geometri presentasjonen som ligger på 7. trinn 
disk/Matte: 
diagonal, parallelle linjer, rettvinklet trekant, likesidet trekant, 
likebeint trekant, sirkel, sirkellinje, radius, sentrum, diameter, 
vinkelrett, sektor, vinkel, rett vinkel, spiss vinkel, stump vinkel, 
nabovinkel, toppvinkel 
 

Kapittelprøve på fredag 
samt begrepene som 

hører til dette kapittelet  

 

Engelsk   

  
 
 

TB:  Les:The king and Queen of 
Track and Field 
(teamdisk) 
 
 

  

7B til torsdag og 7A til fredag 
Skrivelekse i Classroom:  

● Svar på spørsmålene i Classroom 
● Bøye verb i skjema og lage 

setninger. 
 

Gloser på quizlet :-) 
  

Mandag 

 
Gym: 

Husk gymtøy, sko og 
dusjeutstyr 

 
 

Tirsdag 
 

Gym 7A: Ansvar: 
Alfred, Vetle og Sindre 
 

 
 

Kunst og håndverk 
Tredeling:: 

Sløyd 
Geriljabrodering 

Kunst og kunstnere 
 

Onsdag 
Skolelag håndball i 

Stavanger 
Idrettshall 

 
 

7B: Naturfag 

 

 7A:  Musikk; 

Komponering 

 

Torsdag 
 
 
 

 
Fysisk aktivitet 

(FA) 

Fredag 
 
KRLE: Urfolk og 

rettigheter 

 

 
 
 

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

hele skolen 

Høflighet - Vi snakker med respekt til og om hverandre. Vi viser 
interesse for hverandre ved å lytte og opptre oppmerksomt overfor 
hverandre. 

Norsk   Jeg kan lage en sammensatt tekst  ved hjelp av tekst, bilder og lyd (Photostory). 

Matematikk   Læringsmål side 136 til 137 i Multi 7A + kunne forklare geometribegreper. 

Engelsk   Jeg vet at uregelrette verb må jeg pugge og jeg kan bøye disse uregelrette verbene i 
preteritum:  to keep, to know, to leave, to let 
Jeg kan lese og forstå en kort faktatekst og svare på faktaspørsmål fra teksten.  

Naturfag  Tema:Teknologi og design. Elevene skal planlegge, utvikle og framstille en 
brukonstruksjon. 

Samfunn   Jeg kjenner til noen av de store oppdagerne og kan fortelle om reiserutene deres. 

KRLE  Jeg kjenner til samenes religion før kristendommen kom til Sameland. Jeg kjenner til 
hvordan samene ble kristnet, og jeg kan litt om samemisjonæren Thomas von Westen 

Musikk  Jeg kan lage min egen digitale komposisjon på Soundtrap. 

Kroppsøving   Tema: Håndball (for de som skal spille kamper) / volleyball 

 

UKENS GLOSER    Uregelrette verb (disse må du 

pugge, Stairs 7 s. 238-240) 

track and field - friidrett 

competition - konkurranse 

athlete - idrettsutøver 

without a doubt - uten tvil 

due to - skyldes  

 

trademark - varemerke 

during - i løpet av 

to flirt - å flørte 

to engage - å engasjere 

draw a crowd- være 

trekkplaster 

  to keep 

to know 

to leave 

to let 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

Det er ganske mye matte å øve på denne uken, så derfor har vi redusert 

norskleksen. Men oppfordrer som alltid til å lese litt i egen bok på fritiden!! 

 

Studentene kommer i uke 6. Det er den samme gjengen som var her i høst, så de 

er klar for å overta litt av undervisningen under veiledning. 

 

Etter fjorårets suksess har vi meldt oss på Pangealekene i år også.  1. runde skal 

gjennomføres i uke 6 og 7. 

 

Arbeidsro og fokus er fortsatt bra, men vi hører at vi må vurdere tiltak i forhold 

til språkbruk (banning) og hvordan en alltid skal snakke til hverandre på en 

hyggelig måte. Det meste foregår uten at det er ment for våre ører, men vi får 

med oss litt uansett.  Banningen gjelder absolutt ikke alle, men gjerne flere enn 

dere tror. 

Hilsen Gudrun, Katharina og June   
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