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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 read, understand and retell information from English factual literature.

Jeg vet hva en musikal er.

Jeg vet at sannsynlighet skrives som et tall mellom 0 og 1.

Jeg kan forklare hvorfor noen flykter fra hjemlandet sitt.

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.

kjære

kjenner

tykk

skikkelig

godteri

værmelding

sjekke

irritert

Irregular Verbs (s.263 TB):

- Eat

- Fall

- Feel

- Get

- Give

Disse skal kunne bøyes.

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Naturfag:
Norsk: Les utdraget fra boka “Hør a
dagbok”, s.69 - 79 i Bokslukerprisen
2021/22.
Samfunn 7D: Les s. 172-173.

Samfunn 7A, 7B & 7C: Les s.
172-173.

Øv godt på gloser og øveord! Det blir utegym fram til
høstferien.

Svømming: A og B

På fredag skal hele trinnet på
Vitenfabrikken. Elevene møter
til vanlig tid på skolen.

Kapittelprøve i matematikk på
torsdag.

Elevene møter til vanlig tid,
mandag etter høstferien.
Bussen til Gullingen går
klokken 08.30.

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

Naturfag:
Norsk: Svar på spørsmålene til “Hør a
dagbok” som ligger under norskfaget
på CB. Husk å levere!
Engelsk 7C: Gjør “Homework Week 40” i
Classroom (CB).
Samfunn 7D: Gjør oppgave 4 og 5 s. 181

Engelsk 7A, 7B & 7D: Gjør
“Homework Week 40” i Classroom
(CB).

Samfunn 7A, 7B & 7C: Gjør oppgave
4 og 5 s. 181

Norsk: Arbeidsbok til Språkbok, s.8
og s.9, gjør oppgave 1 a-d. Skriv
svarene i norsk skrivebok.

Norsk: Arbeidsbok til Språkbok,
gjør ferdig oppgavene på s.9
-11.  Skriv svarene i norsk
skrivebok.

Presentasjonen “Meg selv” skal
være ferdig til i dag.

REGNING Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 2.37, 2.38 og 2.39
side 32.

Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 2.43 side 33.
Øve til prøve!

ANNET Husk oppladet CB hver dag. Go� h�stferi�
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