
UKEPLAN 7. TRINN uke 37 Ordenselever:
7A- Mali og Elise
7B- Christoffer og Aurora

Mandag 13.09 Tirsdag 14.09 Onsdag 15.09 Torsdag 16.09 Fredag 17.09

Norsk
Matte
Eng/KRLE-sos
Gym

Slutt 14.15

Matte
Samfunn
KRLE-sos/Eng

Slutt 12.30

Norsk
Naturfag
Samfunn/KRLE
Kunst&håndverk

Slutt kl. 14.15

Matte
Engelsk
KRLE/Samfunn
Musikk (7A)/Svøm (7B)

Slutt 14.15

Naturfag
Norsk
Leksesjekk (gloser/
verb/ begrepsbank)
PE

Slutt 13.00

Dette jobber vi med

Sosialt Skolens tema: Inkludering Naturfag Forskningskampanjen 2021 + Beintøft

Engelsk Lage spørsmål med do / does KRLE Sosial kompetanse og filosofi.

Norsk Bokslukerprisen Matte Addisjon og subtraksjon, desimaltall og
plassverdisystemet.

Samfunn Valgresultat og de store oppdagerne

Lekser til

Ukelekse ❏ Gloseboka: Skriv glosene 2 ganger i gloseboka i løpet av uka.
❏ Øv på glosene (baksiden av ukeplanen)
❏ Øv på ordene i begrepsbank

Tuesday ❏ Engelsk: Les boka di i Raz Kids. LYTTE-LESE-QUIZ. Gjør nr. 1 på lekseark 37 (Classroom)
❏ Matte: Multi 7A side 25, oppgave 1.118 og 1.119. Husk god orden og fin føring!

Wednesday ❏ Lesing/skriving: Les “Grøss og gru” (Bokslukerprisen)
❏ Gjør oppgavearket om boka (Classroom)

Thursday ❏ Engelsk: Les “The food I eat” i Raz Kids. Gjør nr. 2 og 3 på lekseark 37 (Classroom)
❏ Matte: Multi 7A side 25 og 26, oppgave 1.120 og 1.121. Husk god orden og fin føring!

Friday ❏ Lesing/skriving: Les “Angrepet som rystet verden” (Skolen)
❏ Gjør oppgavearket som hører til teksten (Classroom)
❏ Husk glosesjekk, begreps-sjekk og leselekse-quiz på skolen i dag!

Begrepsbank Forklaring: Du skal kunne forklare betydningen av ordet og kunne skrive det inn i en setning.

Eksempel: Letelese betyr når du leter etter opplysninger i en tekst.

Ukas ord: økosystem - naturmangfold - rødlista - utrydningstruet

Solås skole 7. trinn - kontortelefon: 51614618



GLOSER

Denne gang er
glosene hentet
fra boka “The
food I eat” som
er lekse denne
uka.
Du finner boka
både i Raz Kids
og i Classroom

Level 1
grain=korn
oatmeal=havregrøt
spinach=spinat
pepper=paprika

Les side 3-5!

Svar på spørsmål 1 på
leksearket.

Level 2
grain=korn
oatmeal=havregrøt
spinach=spinat
pepper=paprika
chicken=kylling
pea=ert
peanut butter=peanøttsmør

Les side 3-8!

Svar på spørsmål 1 og 2
på leksearket.

Level 3
grain=korn
oatmeal=havregrøt
spinach=spinat
pepper=paprika
chicken=kylling
pea=ert
peanut butter=peanøttsmør
ham=skinke
carrot=gulrot
meatballs=kjøttboller

Les side 3-10!

Svar på spørsmål 1,2 og 3
på leksearket.

Informasjon

● Skolen har fokus på inkludering for tiden. I dag (mandag) ble elevene møtt med ny
klasseinndeling. Vi ønsker å ha fokus på at vi er et trinn og at alle skal kunne jobbe sammen
med alle i tillegg til å bli bedre kjent. Derfor er elevene fordelt tilfeldig mellom de to
klasserommene og noen fra A-klassen fant plassen sin nå i B-rommet og motsatt. Dette er
ikke varig og vi vil endre igjen. Klassene vil fortsatt ha svømming/musikk i sine “vanlige”
klasser. Ellers vil alt være i “nye” klasser.

● Minner om aksjon Beintøft. Vi oppfordrer alle elever til å gå eller sykle til skolen i perioden
30. august - 24. september.

● 7B har svømming torsdag og må huske svømmetøy.

● I engelsk har vi nå 3 ulike level på den ene leseleksa og glosene. Tanken er at elevene skal
velge ut fra hva de føler de makter. Det blir spennende å se hvordan dette slår ut. Første uka
viser at flere har valgt level 3. Flott!

● Hver mandag er det leksehjelp fra 14.15 - 15.00.

Solås skole 7. trinn - kontortelefon: 51614618
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