
Ukeplan for 7. trinn  2022 Uke 14 4.april - 8.april  2022

LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English

Musikk

Matematikk

Samfunnsfag

Naturfag

KRLE

Kroppsøving

Sosialt

Jeg bruker fagspråk og kunnskap om ordklasser og setningsoppbygging i samtale om egne og andres

tekster.

I can use my English knowledge to make my own news channel.

Jeg lærer meg litt kjennetegn med musikalsjangeren

Jeg kan regne med prosent. Kapittelprøve på onsdag.

Jeg vet hva bærekraftig utvikling er, og jeg kan fortelle om noen av de viktigste utfordringene vi har innen

bærekraft i dag.

Jeg vet hva miljøvern er og hvorfor det er viktig.

Jeg kan fordype meg i et valgfritt tema innenfor en av verdensreligionene.

Vi har elevstyrt gym i ukene framover.

Vi jobber med klassemiljøet.

hjørnet

gift

absolutt

balkong

bekymret

samvittighet

kiosk

pyjamas

adressen

Water cycle = Vannets
kretsløp

Evaporate = Fordamper

Water vapour = Vanndamp

Moisture = Fuktighet

Flooding = Flom

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk:
Tips!:
Begynn å lese på leksen i
Zeppelin lesebok til torsdag.

Norsk: Les dagens nyheter på
Elevkanalen.no. Fortell om nyhetene
på skolen.
https://www.elevkanalen.no/public2

Norsk:
Zeppelin lesebok s.206 - 211

Norsk:
Zeppelin språkbok s. 142 - 145

Lærerstudenter i 7a og 7b.
Svømming A og B

Link til livet: “Jeg og de andre”

Foreldremøte 5.april

Mandag 4/4 skal vi gå på tur
med fadderbarna. Elevene kan
ha med seg varm drikke og
pølser på termos. Husk
sitteunderlag!

Kapittelprøve i matematikk på
onsdag for 7a, 7b, 7d og torsdag
for 7c.

Påskelunsj/vårlunsj på fredag.

V� ønske� all� e� fi� påsk�.

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

Naturfag: Gjør oppgavene som
ligger i Classroom.
Samfunn 7D: Gjør oppgaven som
ligger på Classroom.
Engelsk 7C: Gjør “Homework Week
14” i Classroom (CB), du trenger din
Notebook.
KRLE: Gjør ferdig presentasjonen
din om et tema innen en religion.

Norsk: Zeppelin lesebok s 211., gjør
oppgave 1a,b,c, 2a,b. Skriv svarene med
hele setninger i skrivebok.

Engelsk 7A, 7B & 7D: Gjør “Homework
Week 14” i Classroom (CB), du trenger
din Notebook.

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

Norsk: Zeppelin, Arbeidsbok
til språkbok, gjør ferdig s. 52
og 53

Underskrift, og retting av
eventuelle skrivefeil i
diktatbok.

REGNING Matte: Grunnbok:
Gjør oppgave 4, 5, 7, 8 og 10 side
66.

Matte: Grunnbok:
Gjør oppgave 13, 14, 16, 17 og 19
side 67.

HUSK PÅSKELUNSJ

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.elevkanalen.no/public2

