Lekseplan for 7. trinn for uke 10
Til tirsdag

Til onsdag

Til torsdag

English:
Practice the verbs,
glossary and
sentences
Read and translate
pp. 178 -180.
.

English:
Practice the verbs,
glossary and
sentences
Read and translate
pp. 178 -180.

Innlevering:

Innlevering:

English:
English:
Read and translate Practice the verbs,
pp. 178 -180.
glossary and
sentences.
Do after reading p. Read and translate
180 either in your
pp. 178 -180
book, or on
.
Classroom.
Norsk:
Skriv ferdig
Do word map.
fortellinga som du
har påbegynt på
Matematikk:
skolen.
Levere
Bibliotekbøker:
matematikk-ark.
Det er mange av
elevene som ikke
Gjør ferdig
har levert tilbake
meteren din.
bøker til
skolebiblioteket,
men også til
Nodeland
bibliotek.Vi ber
dere ta en ekstra
“titt” i bokhyllene
hjemme. Det ligger
også en oversikt
over alle bøkene
på skolens
hjemmeside.
Innlevering:
Innlevering:
Word map, after
Word map, after
reading (7B)
reading (7A)

Engelsk:
Høre leksa på nett:
https://www.lokus.no/licensed/questlisten57/7/tell-us-about-tellus
Logg inn med FEIDE og velg riktig tekst fra lista.

Til fredag

Glossary:
remove - fjerne
furniture - møbler
protect - beskytte
mostly - hovedsakelig
threats - trusler
protect - beskytte

Matte:
Jeg kan jobbe med lengde, omkrets, areal, overflate og volum.
Norsk:Jeg kan skrive ei fortelling, og evaluere ved hjelp av
evalueringskjema.(Lekse)Jeg vet forskjellen på en monolog og en dialog. Jeg
kan lage en skriftlig forbedring av en dialog.
Samfunnsfag:
Jeg kan fortelle om Norge under dansk styre.
Naturfag:
Vi fortsetter med pubertet, og snakker om kroppspress.
KRLE:Jeg kan forklare om en kjent person fra bibelen.
Kunst og håndverk: Dekorasjon av vindu inspirert av Matisse.
Ord og begreper:Profet, disippel, misjonær
Sosiale mål:Jeg er hyggelig mot medelever, men også mot de som er mindre
enn meg.
Kontaktinformasjon:
Last ned appen Visma Flyt skole. Her kan du sende meldinger og melde fravær.
7A: Anne Birgit Østerberg
anne.birgit.osterberg@kristiansand.kommune.no
7B: Bjørg Imeland
bjorg.imeland@kristiansand.kommune.no
Telefon trinnrom: 38 18 54 49

