
Ukeplan for 7. trinn  2021 Uke 36 6.sept - 10.sept 2021

LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English
Musikk
Matematikk
Samfunnsfag
Naturfag

KRLE
Kroppsøving
Sosialt

Jeg kan bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. Jeg kan lytte til og videreutvikle innspill fra andre
og begrunne egne standpunkter i samtaler
I can read, understand and retell information from English factual literature.
Jeg kan delta på TL-dansen.
Jeg kan regne med desimaltall.
Jeg kan ta et valg ut ifra det jeg har lært om de politiske partiene 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 gjennomføre langløypa med god innsats.
Vi jobber generelt med klassemiljøet.

monolog
dialog
bekymret
slukke
lukket
antagelig
tunger
skikkelig

Capsized = Kantrede

Crowded = Overfylt

Throughout = Gjennom

Replied = Svarte

Pile = Haug

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Samfunn: Øv på
presentasjonen om det
politiske partiet gruppen din
har fått.

Naturfag: Les teksten som er lagt ut i
Classroom.
Norsk: Les utdraget fra boka “Hetebølge”,
s. 6-12 i Bokslukerprisen 2021/22.

Øv godt på gloser og øveord!

Norsk: Les utdraget fra boka
“Lappjævel”, s.15 - 25 i
Bokslukerprisen 2021/22.

Denne uken skal vi se Titanic i
engelsktimene.

Det blir utegym fram til
høstferien.

Elevene har fått et
samtykkeskjema og et skriv
fra leirskolen med seg hjem.
Disse må fylles ut av dere
foresatte og leveres tilbake til
skolen innen fredag 10.sept.

Vaksine blir gitt tirsdag 7/9.
Husk underskrift på lappen.

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

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.
Norsk: Svar på spørsmålene til
“Hetebølge” som ligger under norskfaget
på CB. Husk å levere!
Engelsk 7C: Gjør “Homework Week 36” i
Classroom (CB).

Engelsk 7A, 7B & 7D: Gjør
“Homework Week 36” i Classroom
(CB).

Norsk: Husk å rette diktatboken
din! Husk underskrift!

REGNING Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 1.127, og 1.129
side 21.

Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 1.131, 1.133 og 1.134
side 21 og 22.

Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 1.137, 1.139 og 1.140
side 23. Husk å vise utregning!

ANNET Husk oppladet CB hver dag.
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