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LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English
Musikk
Matematikk
Samfunnsfag
Naturfag

KRLE
Kroppsøving
Sosialt

Jeg kan bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. Jeg kan navngi åtte læringsstrategier og
reflektere over bruken av dem.
I can read, understand and retell information from English factual literature.
Jeg kan delta på TL-dansen.
Jeg kan regne med negative tall og parenteser.
Jeg kan forskjellen på demokrati og diktatur. Jeg vet hva slags styresett vi har i Norge.
Gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike
landskap.
Jeg kan navnet på alle fem verdensreligionene. Jeg kan si noe om lover, regler og ritualer i verdensreligionene.
Jeg kan teknikk for kastøvelser i friidrett.
Vi jobber generelt med klassemiljøet.

fiende
nyttige
kommuniserer
intelligente
yndlingsrett
føflekk
egentlig
bevegelig

Explore = Utforske

Uncover = Oppdag

Stared = Stirret

Excerpt = Utdrag

Expect = Forventet

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Naturfag: Les teksten som er lagt ut i
Classroom.

Norsk: Les leseforståelsen
“Sjakkspillet?”

Øv godt på gloser og øveord!

Norsk: Les gjennom
informasjonen fra leirskolen!

Vi skal på sykkeltur på
onsdag. Fint hvis dere
hjemme kan sjekke at
sykkelen er i god stand.

Det blir utegym fram til
høstferien.

Elevene har fått et
samtykkeskjema og et skriv
fra ang. leirskolen med seg
hjem. Disse må fylles ut av
dere foresatte og leveres
tilbake til skolen innen fredag
10.sept.
Sett av tid til årsmøte i FAU
tirsdag 31.08.21 kl. 18.00.
Alle vil få innbydelse i
Transponder.

Foreldremøte 7.trinn er
7.september kl. 18.00.

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

Naturfag: Gjør oppgavene som hører til
teksten i Classroom.

Engelsk 7C: Gjør “Homework Week 35” i
Classroom (CB). Du trenger din Textbook.

Norsk: svar på spørsmålene til
leseforståelsen “Sjakkspillet”. Skriv
svarene med hele setninger inn i
skrivebok.

Engelsk 7A, 7B & 7D: Gjør
“Homework Week 35” i Classroom
(CB). Du trenger din Textbook.

Samfunn: Jobb videre med
presentasjonen om det politiske
partiet gruppen de har fått.

REGNING Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 1.50, 1.53, 1.54 og
1.56 side 11 og 12.

Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 1.70, 1.72 og 1.73
side 14. Husk å skrive oppgaven
inn i boken og deretter regn ut.

Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 1.79, 1.85 og 1.89
side 16.Husk å skrive oppgaven inn
i boken og deretter regn ut.

ANNET Husk oppladet CB hver dag.
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