
Ukeplan for 7. trinn  2021 Uke 45 8.nov - 12.nov  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 kan utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans fra samtiden og historien

Jeg kan finne antall kombinasjoner med multiplikasjon.
Jeg kan forklare hva kildekritikk er.

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.

annerledes

et hotell

nettopp

hjørnet

overraskelse

kiosk

dessuten

andpusten

Irregular Verbs (s.263 TB):

- Go

- Grow

- Have

- Hit

- Hold

Disse skal kunne bøyes.

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk: Les utdraget fra boka “Jeg er
Leona”, s.117 - 124 i Bokslukerprisen
2021/22.
Naturfag: Les sidene som ligger i
Classroom.

Norsk: Les i 15 min på
https://www.klartale.no/

Svømming: C og D

NB! Fotografering tirsdag
9.november.

Minner om utviklingssamtaler
denne uken.

Husk foreldreundersøkelsen!
Elevene får med seg
brukernavn som ranselpost.

Elevene har fri på fredag.

Silje og Inger får tilsammen 7
lærerstudenter i uke 45 og 46.

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

Norsk: Svar på spørsmålene til “Jeg er
Leona” som ligger under norskfaget
på CB. Husk å levere!
Naturfag: Svar på spørsmålene som ligger
i Classroom
Engelsk 7C: Gjør “Homework Week 44” i
Classroom (CB).
Samfunn 7D: Gjør oppgaven som ligger på
Classroom.

Engelsk 7A, 7B & 7D: Gjør
“Homework Week 44” i Classroom
(CB).

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

Norsk: Arbeidsbok til Språkbok s.14,
gjør ferdig oppgave 6a.

FRI

REGNING Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 3.29, 3.31 og 3.34
side 40.

Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 3.36, 3.37, 3.38 og  3.39
side 41.

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

https://www.klartale.no/

