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7. trinn

Uke 10

Fokus: Jeg vet
hvordan jeg skal
oppføre meg på
fellessamlinger/
teater og lignende.

Informasjon
- Camilla Andås er ny kontaktlærer for elever på A-gruppa. Se mailadresse over.
- Avslutningstur for 7.trinn går til Haraldvigen 15.-16.juni! Mer info om dette kommer etterhvert.
- Elevene på 5-7 trinn skal gjennomføre en anonym og frivillig undersøkelse som heter «Ungdata junior». På Solholmen skole skal
denne gjennomføres i uke 12. Informasjon om undersøkelsen ligger på skolens hjemmeside, og det vil bli delt ut informasjon om
undersøkelsen som ranselpost før vinterferien.
- Torsdag 7.mars drar klassen med buss til Lindesnes fyr. Vi møter til vanlig tid i klasserommet. Opplegget ved fyret er fra klokka
10-13. Vi returnerer til skolen etter det, og slutter til vanlig tid. Husk varmt tøy, mat og drikke.
- På tirsdag etter lunsj skal vi gå på skøyter på Idda. Husk skøyter.

Med vennlig hilsen Eivind og Camilla
HER KOMMER NY PLAN FOR UKE 10 HVOR DE RIKTIGE MATEMATIKKLEKSENE ER MED

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

Tur til Lindesnes fyr

Engelsk

3

10.10-10.55

Samfunnsfag

Norsk

Engelsk

Husk varme klær,
mat og drikke.

Naturfag/ samfunnsfag

Lunsj

10.55-11.15

Store
fri

11.15-11.45

4

11.45-12.30

Naturfag

Samfunnsfag/
Naturfag

Norsk

5

12.30-13.15

Musikk

Samfunnsfag/
Naturfag

Kunst og håndverk

6

13.25-14.10

Musikk

Matematikk

Kunst og håndverk

7

14.10-14.55

Leksehjelp 30
minutter

Leksehjelp 30
minutter

KRLE

Kunst/håndverk

God helg!

Camilla Andås, camilla.andas@kristiansand.kommune.no
Eivind Gjerde Hansen, eivind.gjerde.hansen@kristiansand.kommune.no

Fag
Matematikk

Frist

Mål

Lekser

Tirsdag

Jeg kan regne ut volum av et prisme.

Nivå 1:5.59+ 5.62
Nivå 2:5.60 + 5.63a) + 5.64b)
Nivå 3:5.61+ 5.63b) + 5.64a)

Jeg vet at først finner jeg arealet av
grunnflaten(gulvet), og deretter ganger
/ multipliserer jeg det svaret med
høyden.
Matematikk

Onsdag

Jeg vet at når måleenhetene
ganges / multipliseres tre ganger,
kommer svaret ut i kubikk:

㎤ eller
Matematikk

Torsdag

eller ㎥

Jeg vet at når jeg skal finne
volumet av en tredimensjonal figur,
må jeg alltid passe på at lengde,
bredde og høyde har samme
måleenhet. Enten må alle målene
være i cm eller dm eller m.

1 liter = 1

Nivå 1: 5.65a) +5.66
Nivå 2: 5.65 a)+b) + 5.68a) + 5.9a) + b)
Nivå 3:5.65a)+b)+c) + 5.70

Nivå 1: oppgave 7a) side 35 og oppgave 8a) side 35
Nivå 2: Tegn en kube. Sett på mål, vis utregning- og
svaret skal bli 1 liter.Skriv en forklaring på 1-2
setninger.
Nivå 3:De to figurene i oppgave 5.49 side 17 er begge det
vi kaller et trapes.
a) finn formelen for areal av et trapes
b) regn ut arealet av de to trapesene
c) sjekk om svarene ble 41,4 ㎠ og 25 ㎠
NB! Du kan også dele figurene opp i rektangel + trekant

Torsdagsleksa blir også gitt i lekse til tirsdag, uke 11.
Engelsk

Norsk

Fredag

Til
fredag

❏

❏

I can name three extinct
or endangered species.

Jeg skal kunne forstå det jeg
leser.

❏

Les side 186. Gjør after reading a-d på side 186.
Øv på verbene:
Infinitive

Past tense

perfect participle

dream(å drømme)

dreamed/dreamt

dreamed/dreamt

drink(å drikke)

drank

drunk

drive(å kjøre)

drove

driven

Les minst 15 minutter hver dag i stillelesingsbok.
Gjør oppgavearket “lagt og sagt”

Jeg skal kunne setninger som
gir mening.

Øv på ukas fokusord og hva fokusordene betyr. Se eget skriv på its learning. Gå inn på it’s
learning. Velg 7.trinn norsk. Der finner du fokusordene.

KRLE

❏

Jeg kan navnet på de hellige
tekstene i jødedommen

Samfunnsfag

❏

Jeg kan forskjellen på bruk og
misbruk

Tanakh
Toraen
Talmud
Siddur

