
UKEPLAN 7. TRINN UKE 6

Vi gratulerer Vegard og Maren i 7A med 13 årsdagen, 6. februar  :)

FAG TIL
TIRSDAG

7.2

TIL
ONSDAG

8.2

TIL
TORSDAG

9.2

TIL
FREDAG

10.2

Norsk Gutten i den stripete pyjamasen

Til onsdag: Fullfør biodiktet om en av personene fra boken (Far, mor, Bruno,

Gretel, Shmuel, Løytnant Kotler, Pavel)

Til fredag: Fullfør WeVideo om biodiktet. Vi starter felles med den på onsdag.

Matte Tema: Oppstilt divisjon og multiplikasjon

Presentasjon på elevdisk:  Velg nivå og gjør oppgavene, multiplikasjon og divisjon.

Studer eksemplene godt og husk fin føring.

Engelsk Leksen er til TORSDAG

The boy in the striped pyjamas.

Les teksten på A3 arket godt og skriv inn de verbene som mangler (preteritum)

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. Vi rakk ikke å vise alle, så det mangler 10

fremføringer i B og 3 i A. De som ikke er ferdig må gjøre det innen torsdag.

Lekse å vise til en voksen hjemme før du trykker lever.

Gym

inne

Husk

gymtøy inkl

sko og

dusje-

utstyr

Oh baby,

baby

DKS

forestilling

Tirsdag

Vi skal se filmen til

boken “Gutten i

den stripete

pyjamasen”

Onsdag

Svømming 7B

NB! GUTTENE i 7B går

fra skolen 8:15

Torsdag

K & H

todeling

Fredag

Fysisk aktivitet

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 kneel knelt knelt å knele

to know knew known å vite

to lay laid laid å legge

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

Sosial

kompetanse

Tema : Baksnakking, blikking og ryktespredning.

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

identitet, reflektere over hvordan språket forandrer seg.

Matematikk Oppstilt divisjon, divisjon med flersifrede tall.

Engelsk Tema: verb i preteritum

Naturfag Stoff reagerer - kjemiske reaksjoner og faseoverganger

Samfunnsfag Kolonisering og verdensspråk.

KRLE Jødedommens historie, lære og etiske normer

Musikk Ulike musikksjangre

Kroppsøving Lek og spill med ulike bevegelsesaktiviteter.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Denne uken kommer studentene våre, Marthe, Cathrine, Ellinor og Madeleine, tilbake. De skal

være her i tre uker frem til vinterferien.

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. 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 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. Vi lagde
scones på mat og helse i fjor, så det kan vel de fleste elevene fikse selv.
På forhånd tusen, tusen takk. Vi gleder oss til en spennende og annerledes skoledag.
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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.

Vi jobber for tiden med å effektivisere multiplikasjon- og divisjonsalgoritmene vi bruker. Det er

lekse uke 6 og vi ser på en statussjekk i dag, fredag 3.2,  at det kan være litt utfordrende. Vi

har lagt med tydelige eksempler  til hjemmeleksen + at vi hjelper så godt vi rekker på skolen.

Hvis det er tid hjemme er det flott med litt ekstra støtte for noen.

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina
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