
Ukeplan for 7. trinn  2022 Uke 19 9.mai -13.mai  2022

LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English

Musikk

Matematikk

Samfunnsfag

Naturfag

KRLE

Kroppsøving

Sosialt

Jeg kan utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne

sammensatte tekster, blant annet film.

I know how to use Prepositions in a text.

Jeg øver inn og framfører sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle

notasjon teknikker

Jeg kan speile, rotere og forskyve en figur.

Jeg kan reflektere rundt kjønnsroller og forventninger, og dele egne tanker og meninger i diskusjon.

Jeg kan beskrive energikjeden fra sola til bevegelse av kroppen.

Jeg vet hva etikk er.

Vi har elevstyrt gym i ukene framover.

Vi jobber med klassemiljøet.

verste

skrukkete

dirret

fullstendig

begivenhet

druknet

basseng

entusiasme

Insisted = Insisterte

Innocent = Uskyldig

Discover = Oppdage

Unusual = Uvanlig

Suspect = Mistenkte

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk: Les kap 1 fra boka
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/les
-og-svar/verdens-verste-rektor

Norsk: Les kap 2 fra boka
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/les-
og-svar/verdens-verste-rektor

Norsk: Øv godt på øveord og
gloser. Svømming utgår

Link til livet: “Jeg og de andre”

HPV - vaksine: 10.mai.

Tine stafetten: 11.mai

100-års feiring: 12.mai

Skole i “gamledager”: 13.mai

Langløypa blir fredag 20.mai.

Årsprøve i matematikk: 3/6

SKRIVING Norsk: Skriv en setning til hvert
av øveordene. Skriv hvert øveord
riktig minst 3 ganger etterpå.
Skriv i skrivebok.

Samfunn 7C: Gjør oppgaven i
Classroom

Naturfag: Gjør oppgaver i
Classroom.

Samfunn 7D: Gjør oppgaven i
Classroom

Norsk: Svar, med hel setning inn i
skrivebok, på de 9 spørsmålene som
hører til “Verdens verste rektor”.

Engelsk 7A, 7B & 7D: Gjør “Homework
Week 19” i Classroom (CB), du trenger
din Notebook.

Samfunn 7A & 7B: Gjør oppgaven
som ligger i Classroom.

Norsk: Film manuset og
storyboardet skal være ferdig
skrevet og tegnet

Engelsk 7C: Gjør “Homework
Week 19” i Classroom (CB), du
trenger din Notebook.

REGNING Gjør oppgave 7.80 og 7.81 i heftet
ditt. Bruk linjal!
Regn oppgaver fra lærer.

Gjør oppgave 7.82 i heftet ditt. Bruk
linjal!

Gjør oppgave 7.83 i heftet ditt.
Bruk linjal!

ANNET Husk oppladet CB hver dag!

inger.melhus.hommersand@sandnes.kommune.no silje.wittenberg@sandnes.kommune.no therese.karina.erland@sandnes.kommune.no mathias.grov.kyte@sandnes.kommune.no
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