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Vi gratulerer Signe med 12 årsdagen 13. desember!

FAG TIL
TIRSDAG

13.12

TIL
ONSDAG

14.12

TIL
TORSDAG

15.12

TIL
FREDAG

16.12
Norsk Lær deg tekstene til sangene vi skal synge på juleforestillingen vår.

Tekstene finner du i link på elevdisk i mappen juleshow 7A eller 7B

● Himmel på jord (Kor Arti)

● Tenn lys (Kor Arti)

● En stjerne skinner i natt (Kor Arti)

● 7B: Happy  x-mas (B) - link iprogram på elevdisk

● 7A: All I want for Christmas - link i manus på elevdisk

Fullfør”puslespill”- oppgavene  til tekstene som vi starter med på mandag.

Matte
Fullfør :

Likninger 2 og Likninger tekstoppgaver på Kikora

Engelsk Leksen er til TORSDAG

Les minst 20 minutter på ReadTheory. HUSK å logg inn med brukernavnet som

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

Grammatikk: Se video om “comparing adjectives” tildelt på skolen. Gjør

arbeidsarket som ble utdelt på mandag. Du trenger Textbook for å gjøre den ene

oppgaven.

Mandag:

Gym

Vi trekker

hemmelig

nissevenn!

Tirsdag

Musikk

Onsdag

Svømming 7A

Jentene i 7A går

fra skolen 8:15

7B Bake julekaker

Ta med 1-2

kakebokser

Torsdag

Kunst og håndverk

Ikke tredeling

denne uken.

Vi jobber

klassevis:-)

Fredag

Hele skolen går i

lystog. Ta med

hodelykt,

lommelykt,

sykkellykt e.l

Fysisk aktivitet

Vi avslører

hemmelig nissevenn

https://readtheory.org/
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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.  Vi øver til juleshow!

Norsk Språk og identitet

Matematikk Algebra: Utforske og bruke ulike strategier for å løse likninger og ulikheter.

Vurdere om løsningene er gyldige.

Engelsk Learn about different traditions in different cultures. Conjugate adjectives.

Find synonyms and antonyms.

Naturfag Ytre krefter som former landskapet

Samfunnsfag Europeerne kommer! historie, geografi og kartforståelse i tillegg til samfunnskunnskap og refleksjon
over rettigheter, møter mellom ulike kulturer, diskriminering og teknologiens innflytelse.

KRLE Samisk religion

Musikk Julesanger og juleforestilling.

Kroppsøving Samarbeid og lek - inne i  gymsalen.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei!

Tusen takk til alle som bidro på juleballet! Hørtes ut som en stor suksess og grunnlag for gode

minner for elevene.

Juleshowet vi egentlig planla i fjor, skal vi vise i år. De som har lyst og tid er invitert til en

halvtimes opptreden i Mediateket. 7A skal ha mandag 19. desember kl.08.15, og 7B skal ha

onsdag 21. desember kl.08.15.

Mandag trekker vi hemmelig nissevenn.  Siden vi allerede har pakkekalender i begge klassene

skal det ikke kjøpes noen gaver til nissevennen.  Vi oppfordrer elevene til å gjøre en god

gjerning for nissevennen, dele noen et julekaker e.l i lunchen og skrive lapper/kort med

enhyggelig melding :)

Nedenfor ser dere  et bilde av en tenkt desemberplan på 7. trinn. Det kan komme endringer og

den til enhver tid gjeldende planen ligger på elevdisk på Google. Minn elevene på at de må

sjekke en gang i blant slik at de får med seg hva de skal huske og evt ha på seg.

Alt blir selvfølgelig sagt på skolen, men det er mye å huske på i denne måneden:-)

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina
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