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Ingen bursdagsbarn denne uken

FAG TIL
TIRSDAG

14.2

TIL
ONSDAG

15.2

TIL
TORSDAG

16.2

TIL
FREDAG

17.2

Norsk Til torsdag: Les teksten “Derfor må vi la olja ligge” (les teksten nøye!)
https://naturvernforbundet.no/derfor-ma-vi-la-olja-ligge/

Til torsdag: Svar på oppgavene som ligger på classroom. Du kan gjerne skrive svar

i stikkordsform.

Matte Tema: Divisjon med desimaltall og divisjon med desimaltall i svaret.

Still opp og bruk algoritme 2

Oppgavene finner du i presentasjon på elevdisk, sammen med bildeforklaring av

hvordan du skal bruke algoritme 2.  Velg nivå som passer.

Engelsk Read theory:

Les minst 20 min på Read Theory.

Øv på glosene innen torsdag. Glosene står på denne planen.

TA MED
INNEN TIRSDAG: Ta med noe du kan “pimpe” på stasjon bærekraftsukene og bruke på

bærekraftsavslutningen. (mer forklaring i informasjon)

INNEN TORSDAG: Tomflaske av litt hard plast (ikke brusflaske men mer som

vaskemiddel, rengjøringsmiddel e.l (ferdig skylt)) Skal brukes til redesign.

SNAREST:Meld deg inn i kurset “Bærekraftsuker” på Classroom via denne koden:
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https://naturvernforbundet.no/derfor-ma-vi-la-olja-ligge/


UKEPLAN 7. TRINN UKE 7

Irregular verbs

Infinitive (to) Past simple Past participle

(have/has)

Norsk oversettelse i

infinitiv

to lean leant leant å lene seg

to learn learnt learnt å lære

to leave left left å forlate

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

Sosial

kompetanse

Tema : Baksnakking, blikking og ryktespredning.

Norsk Argumenterende tekster og kritisk tenkning

Matematikk Oppstilt divisjon, divisjon med flersifrede tall.

Engelsk Tema: verb i preteritum

Naturfag Stoff reagerer - kjemiske reaksjoner og faseoverganger

Samfunnsfag Bærekraft

KRLE Jødedommens historie, lære og etiske normer

Musikk Ulike musikksjangre

Kroppsøving Lek og spill med ulike bevegelsesaktiviteter.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei

Det vil bli litt endringer i timeplanen  de to neste uken, men start og slutt på dagen er som

alltid.  Begge mandagene skal hele trinnet ha felles gym (to saler). Vi håper de i A som ikke

pleier å dusje (når gym er på slutten av dagen) får med seg denne beskjeden og husker

dusjetøy, slik at det lukter godt i klasserommet.

På mandag starter vi med Bærekraftsuker på 6. og 7. trinn. Da skal vi jobbe med bærekraft

med ulike innfallsvinkler, på stasjoner på tvers av klasser og trinn. Det blir åpning mandag uke 7

og avslutning fredag uke 8. Alle elevene skal innom fire ulike stasjoner som handler om Klær og

forbruk, Plast, Matproduksjon og matsvinn og bærekraftsmålene. I tillegg skal trinnene hver for

seg ha fokus på redesign i K & H. Derfor ønsker at elevene tar med seg tomemballasje som kan

gjenbrukes, f.eks. fra flaske fra vaskemiddel eller tøymykner. Dersom det ikke finnes noe tomt

er det kanskje mulig å fylle over på en halvlitersflaske e.l Håper det ordner seg selv om det er

kort frist.

Alle elevene skal innen en stasjon som handler om bærekraft og klesproduksjon. Der skal de

“pimpe” (fikse, fornye, forbedre….) et plagg som den enkelte skal ha på seg på den felles
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avslutningen. Det må være noe som ikke er i bruk i dag, for vi skal benytte alt fra paljetter,

fjær, maling, tusj, saks og tekstil-lim. Tips er t-skjorte/genser/gammel bukse (som passer), cap,

strømper, handlenett i stoff osv. Bare fantasien som setter grenser….

Tirsdag 14. februar, Valentinsdagen, er det engelskdag for hele skolen.  Tusen takk for til dere

som har sagt dere kan bidra med scones (mangler litt i A, men nok i B)  Elevene kan ta de med

om morgenen. Vi har syltetøy, krem og te som tilbehør. Vanlig matpakke er også lurt. Husk en

skoleuniform med hvit overdel og sort bukse/skjørt. Elevene har  valgt et engelsk navn for

dagen, og målet er å ha det  kjekt sammen og snakke mest engelsk.

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

lekse uke 7 og vi ser på en statussjekk i dag, fredag 3.2 og 7.2,  at det fortsatt kan være litt

utfordrende. Vi har lagt med tydelige eksempler  til hjemmeleksen uke 6 + 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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