
UKEPLAN 7. TRINN uke 38 Ordenselever:
7A- May Jeanett og Emeli
7B- Amanda og Sina

Mandag 20.09 Tirsdag 21.09 Onsdag 22.09 Torsdag 23.09 Fredag 24.09

Norsk
Matte
Eng/KRLE-sos
Gym

Slutt 14.15

Matte
Samfunn
KRLE-sos/Eng

Slutt 12.30

Norsk (boklån)
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
Selvbiografi

Matte Addisjon og subtraksjon, desimaltall, overslag
og plassverdisystemet.

Samfunn De store oppdagelsesreisene

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 38 (Classroom)
❏ Matte: Multi 7A side 23, oppgave 1.107 og 1.108. Husk god orden og fin føring!

Wednesday ❏ Lesing/skriving: Les “Bare Victor” (Bokslukerprisen)
❏ Gjør oppgavearket om boka (Classroom)

Thursday ❏ Engelsk: Les “The Body” i Raz Kids. Gjør nr. 2 og 3 på lekseark 38 (Classroom)
❏ Matte: Multi 7A side 23, oppgave 1.110 og 1.111. Husk god orden og fin føring!

Friday ❏ Lesing/skriving: Les s. 206-211  i Zeppelin godt. Det blir leksequiz fredag.
❏ 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: selvbiografi - eksotisk - bønneteppe - ambassade

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
face=ansikt
chin=hake
eyes=øyne
ears=ører

Les side 3-5!

Svar på spørsmål 1 på
leksearket.

Level 2
face=ansikt
chin=hake
eyes=øyne
ears=ører
chest=brystkasse
stomach=mage
elbow=albue

Les side 3-8!

Svar på spørsmål 1 og 2
på leksearket.

Level 3
face=ansikt
chin=hake
eyes=øyne
ears=ører
chest=brystkasse
stomach=mage
elbow=albue
knuckles=knoker
thigh=lår
calf=tykklegg

Les side 3-10!

Svar på spørsmål 1,2 og 3
på leksearket.

Informasjon

● Foreldremøte: Det blir foreldremøte onsdag 6.oktober fra klokken 18 til 19 i skolens
aula. Sendes mer info på Visma når det nærmer seg.

● Fra klassekontaktene:
“Vi er i gang med planlegging av litt sosialt for 7.klassingene denne høsten. Mer info kommer
på Facebook-gruppen om litt. Supert om de som har anledning har lyst til å bidra med 100,-
til klassekassen. Kan vippses til tlf: 97566956 (Karen Aalgaard Rafai)”

● Minner om siste uka av aksjon Beintøft. Vi oppfordrer fortsatt alle elever til å gå eller sykle
til skolen, selv om selve aksjonen avsluttes på fredag.

● 7B har svømming torsdag og må huske svømmetøy.

● I engelsk fortsetter vi med 3 ulike level på den ene leseleksa og glosene (torsdagsleksa).
Tanken er at elevene skal velge ut fra hva de føler de makter.

● Hver mandag er det leksehjelp fra 14.15 - 15.00.

Solås skole 7. trinn - kontortelefon: 51614618


