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‘

7. trinn

Uke 46

Fokus:Jeg møter
presis og er
forberedt til timen.

Informasjon
-

Vi takker for fine dager på Bringsvær leirskole!
Minner om dusjing etter gym på tirsdager. Selv om det ikke er dusjing etter fysisk på torsdager og fredager er det lurt å ha på
seg tøy det er lett å bevege seg i.

Med vennlig hilsen Eivind og Anna

Time

Tid

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1

08.30-09.15

Norsk/ Bibliotek

Kroppsøving

Matematikk

Fysisk

Fysisk

Fruktpause

0915-09.25

2

09.25-10.10

KRLE/ klassens
time

Kroppsøving

Engelsk

Matematikk

Engelsk

3

10.10-10.55

Samfunnsfag

Norsk

Engelsk

Matematikk

Naturfag/ samfunnsfag

Lunsj

10.55-11.15

Store
fri

11.15-11.45

4

11.45-12.30

Naturfag

Samfunnsfag/
Naturfag

Norsk

Samfunn/ Naturfag

KRLE

5

12.30-13.15

Musikk

Samfunnsfag/
Naturfag

Norsk

Kunst og håndverk

6

13.25-14.10

Musikk

Matematikk

Norsk

Kunst og håndverk

7

14.10-14.55

Leksehjelp 30
minutter

Leksehjelp 30
minutter

Kunst og håndverk

God helg!

Anna Elisabeth Martinsen, anna.elisabeth.martinsen@kristiansand.kommune.no
Eivind Gjerde Hansen, eivind.gjerde.hansen@kristiansand.kommune.no

Fag
Matematikk

Frist

Mål

Lekser

Tirsdag

Få et forhold til hva svaret sånn

Samme lekse på alle nivå denne gangen:
Skriv opp oppgave 3.35 i boka. Bruk lommeregner til å finne svaret.
Ved siden av riktig svar skriver du: Jeg trodde at svaret ble:................

ca. må være.

Matematikk

Onsdag

Divisjon av flersifrede tall.

Matematikk

Torsdag

Divisjon av flersifrede tall.

Oppgave 3.35 på alle nivå:
Du skal vise utregning på oppgave 3.35 denne gangen. Se eksempel i
boka side 80 dersom du ikke husker helt fra gjennomgangen i timen.

Alle disse oppgavene skal regnes
ut nøyaktig. Ikke overslag
Nivå 1: 3.33 + 3.34
Nivå 2: 3.37 + 3.38
Nivå 3: 3.36 + 3.41
Engelsk

Norsk

Fredag

❏

I can say something
about Jamaican music
and sport.

Til torsdag

Les side 99 i textbook. Svar på after reading a-c på side 99.
Gloser: worldwide(verdensomspennende), lyrics(sangtekst),
injustice(urettferdighet), followers(tilhengere)

Gå inn på ikrs.no, velg classroom, velg 7.trinn (bruk denne koden hvis
❏

Jeg skal kunne forstå
det jeg leser.

❏

Jeg skal kunne setninger
som gir mening.

❏

Jeg kan skrive en

du ikke har tilgang: saefjgu. Velg leselekse uke 46 “Er god eller

dårlig hukommelse medfødt”?”. Les teksten og svar i svararket. Du må
ha 2 vinduer oppe samtidig. Husk å trykke på lever- knappen når du er
ferdig med skrive.

personbeskrivelse.

Les minst 15 minutter hver dag i stillelesingsbok.
Samfunnsfag

❏

Jeg kan navn på fire
land i Mellom-Amerika.

