Ukeplan 7.trinn
uke 5
Respektmål: Vi viser respekt for klassekamerater, lærere og andre
voksne. Vi viser respekt for andres arbeid, bla. ved å ta vare på ark og
andre skriftlige oppgaver.
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English:
Pass på at du blir ferdig med bokpresentasjonen din denne uka.
7A: Du får timen på onsdag til å jobbe med den. På fredag skal du lage
et skjermopptak (video) hvor du presenterer bokpresentasjonen din med
lyd. Dette må du være klar til å gjøre på fredag.
7B: Dere får timen på mandag til å jobbe med presentasjonen. På
torsdag skal du lage et skjermopptak (video) hvor du presenterer
bokpresentasjonen din med lyd. Dette må du være klar til å gjøre på
torsdag.
Norsk: Lær deg tekstene til sangene vi skal ha på forestillingen. Det er
lurt å bruke læringsstrategier.
Les 20 min hver dag i valgfri bok.
Rettskrivingshefte. Det skal være ferdig til fredag.
Ukelekse er ment til å arbeide litt hver dag!

Tirsdag
Onsdag
Torsdag

7B Engelsk: Du skal være klar til å lage et skjermopptak av
bokpresentasjonen.

Fredag

Matematikk: Ukelekse - Oppgaver på ark. Skrives i Innleveringsboka.
Skal leveres fredag.
7A Engelsk: Du skal være klar til å lage et skjermopptak av
bokpresentasjonen.

Beskjeder:
Det er satt opp ski- og akedag fredag 8.02. Vi reiser med buss til Stavtjørn. Hvis ditt
barn blir bilsyk må dere forebygge dette med reisesyketabletter.
Elevene kan ha med seg langrennski, flatt akebrett (brett med høyde, ratt o.l blir satt
igjen på skolen, det er ikke plass i bussen).
Vi fyrer bål og elevene kan ha med seg en god matpakke og litt sjokolade og varm
drikke). De må være kledd godt og ha med seg skifte (sokker, votter).
Foresatte bestiller melk på www.skolelyst.no og frukt på www.skolefrukt.no

Mailadressene våre er:
Eva.wetteland@sandnes.kommune.no
Tove.Frantzen@sandnes.kommune.no
Gry.mona.ask.johannessen@sandnes.kommune.no
Tonje.gundegjerde@sandnes.kommune.no
elisabeth.vatne@sandnes.kommune.no

