
Ukeplan for 7. trinn  2021 Uke 43 25.okt- 29.okt  2021

LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English

Musikk

Matematikk

Samfunnsfag

Naturfag

KRLE

Kroppsøving

Sosialt

Jeg kan skrive tekster med tydelig struktur og mestre sentrale regler for rettskriving, ordbøying og tegnsetting

I can use the internet and other sources to find facts about English-speaking Countries.

Jeg vet hva en musikal er.

Jeg kan bruke forholdsregning i ulike situasjoner.
Jeg kan forklare hvorfor ikke alle er like positive til å ønske flyktninger velkommen til eget land.

Jeg kan gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen

Jeg kan forklare hva menneskerettighetene er, og vite noe om land som bryter menneskerettighetene.

Jeg kan håndtere å bli holdt utenfor.

terrenget

sannsynlig

naturlig

tydeligvis

kjekk

kjøkkenet

hjerne

gjerne

Mission = Oppdrag

Possession = Eierskap

Overcrowded = Overfylt

Chained = Lenket

Voyage = Sjøreise

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk: Les utdraget fra boka “Charlie
Drømmevandrer. Fangene i Adnafjell”, s.81
- 90 i Bokslukerprisen 2021/22.

Norsk: Gå inn på linken og les/jobb
med sidene i minst 20 min.
https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2
021/5---7-trinn

Svømming: C og D

Fredag er elevenes
arbeidsdag. De skal ikke møte
på skolen denne dagen.

Minner om utviklingssamtaler
denne uken.

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

Norsk: Svar på spørsmålene til “Charlie
Drømmevandrer. Fangene i Adnafjell” som
ligger under norskfaget på CB. Husk å
levere!
Engelsk 7C: Gjør “Homework Week 43” i
Classroom (CB), du trenger din Textbook.
Samfunn 7D: Gjør oppgaven som ligger på
Classroom.

Engelsk 7A, 7B & 7D: Gjør
“Homework Week 43” i Classroom
(CB), du trenger din Textbook.

Samfunn 7A, 7B & 7C: Gjør oppgaven
som ligger på Classroom.

Norsk: Arbeidsbok til Språkbok, gjør
ferdig oppgavene på s. 12 og 13
oppgave 5 a. Skriv svarene i norsk
skrivebok.

ARBEIDSDAG

REGNING Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 3.1, 3.4, 3.8 og 3.9
side 36 og  37.

Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 3.25, 3.26 og 3.27.
Vis utregning!
Underskrift på matteprøven.

ANNET Husk oppladet CB hver dag.
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