
Mosby Oppvekstsenter
7. trinn skoleåret 2021-22

Ukebrev uke 4  (24. - 28. jan.)

INFORMASJON
Det er lurt å ha Chromeboka med seg hjem uansett om du har lekser eller ikke.
Kommer du i karantene eller isolasjon legger vi ut skolearbeidet i Classroom og kan
ha  kontakt med deg på Google chat.

Hvis du er i karantene og ikke er syk, forventer vi at du jobber med skolearbeid
hjemme. Det ligger oppgaver klar i Classroom i strømmen, i tillegg til at dere jobber
med ukas mål og det som står i puggeboksen. Er du syk trenger du ikke det.

På fredager har vi kunst og håndverk. Da er det fint om du ikke har på deg fint tøy.

IST: Ved sjukdom og andre beskjeder vil vi at dere benytter SMS til fellesnummer 59 44 45
19 for å gi beskjed. Da ser  kontaktlærerene og administrasjonen meldinga. Send SMS til 59
44 45 19 med kodeord MOS7.

● Beate har  kontaktlærertime mandager fra 12.00 - 12.45  og hun kontaktes da
på skolens nummer 907 09 311..

● Line har kontaktlærertime fredag klokka 10.15 - 11.00, og hun kan kontaktes
på skolens nummer 907 09 311.

UKENS FAGLIGE MÅL
Norsk Jeg kan forklare hva en Laiv er. Jeg kan finne

setningsleddene: verbal, subjekt, direkte objekt og
adverbial i en setning

Matematikk Jeg kan multiplisere to brøker og forklare hvordan jeg gjør
det ved hjelp av figur.

Engelsk I can write a factual text on a topic from Australia. I can
write verbs in different tenses.

Sosialt mål Jeg bruker innestemme i klasserommet.
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UKENS LEKSER
Mandag Matte: Se video og gjør oppgaver i Campus.

ANNET: Gjør ferdig norsk, hvis du ikke ble ferdig på skolen.
HUSK: Forkle og (hårstrikk).

Tirsdag Gjør ferdig oppgaver  hvis du ikke ble ferdig på skolen.
Onsdag Gjør ferdig oppgaver  hvis du ikke ble ferdig på skolen.
Torsdag Gjør ferdig oppgaver  hvis du ikke ble ferdig på skolen. Husk litt rufsetet

tøy til K&H.

UKENS BEGREPER UKENS OPPGAVE:
setningsanalyse, verbal, subjekt, direkte objekt,
adverbial.

Jeg kjøpte en bok i går.
Rektor sykler til jobb hver dag.
Mormor liker å ta buss.
Ingen kommer på trening i morgen.
Babyen gråter mye.

● Analyser setningene over.

PUGGEBOKSEN
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