
7.trinn Uke 47 (16.11. – 20.11.)   
 
 
Hei! 
Det har vært en litt opp og ned-uke værmessig. Og vi ser at 
utfordringen er å komme seg ut i regnvær. Det har også vært mørkt 
om morgenen når elevene har kommet. Det med refleks kan vi ikke få 
sagt nok ganger.  
 
Det ble stor stas da vi endelig fikk fotballen vi hadde vunnet på aktivitetsdagen. I tillegg fikk 
vi vår egen terning til stigespillet ute. 
Elevene fikk også se den fine digitale utstillingen av rommene sine og de ble selv imponerte. 
Så får vi håpe dette dybdelæringsprosjektet har gitt dem en dypere læring og forståelse for 
sammenhenger og prosessen fra idé til ferdig produkt. 
 
I norsk kjører vi litt rettskriving med diktat hver fredag. Delingstimen i norsk brukes også 
mest til å lære noen rettskrivingsregler og øving. Vi startet opp med et nytt tema som heter 
«når du har ordet» - her skal vi jobbe litt med hvordan vi kan bruke noen knep når vi 
fremfører og ikke minst hvordan vi gir hverandre tilbakemeldinger og respons.  
Minner om øving på gangetabellen! For å få god flyt på regningen er det viktig å kunne mye 
regnefakta utenat. Fint om dere hjelper til hjemme, hører hverandre og øver sammen. 
 
Vi har fått nytt Nysgjerrigper blad, så dette bruker vi litt til leselekser denne uka.  
Hva betyr det å være drøvtygger, og finnes det cellulose i planter? Og hvorfor spiser haren 
sin egen bæsj – ja dette må vi finne ut av i naturfagøktene denne uka.  
 
 
 
 
Hilsen Elin og Silje   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Timeplan uke 47 

Klokka:   Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   

08.25-09.55   Oppstart   
Norsk   

TEMA   Matte/Norsk   
Delingstime   

Dagens Greie 
TEMA   

Norsk   

09.55-10.15   Friminutt    Friminutt Friminutt   Friminutt   Kafé 

10.15-10.35   Mat    Mat Mat Mat   Kafé 

10.35-12.00   Matte  Norsk   TEMA   Engelsk   Matte   

12.00-12.25   Friminutt     Friminutt Friminutt   Friminutt   Friminutt   

12.25-13.15   
  

Leseøkt 
TEMA 

Engelsk   
  

Kroppsøving   
  
  

FYSAK   TEMA 

Leseøkt 

13.15-13.30   Friminutt      Friminutt   Friminutt   

13.30-14.15   TEMA   TEMA   Quiz 



 

 
 

 
Norsk  Tema Matematikk Engelsk Husk! 
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Kaleido tekstbok: Les i 
nysgjerrigper – Menneskets 
eldste venn s. 19-21 
Svar på spørsmålene jeg har 
laget i OneNote. 
Øveord uke 47 

 Engelskgruppa: Jobb 10 
minutter med Explore øving.  
Øv på rollen din i leseteateret.  
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Kaleido tekstbok: Les teksten – 
Det klør, det klør tiddelig bom 
på s. 6 - 7 
 
 
Øveord uke 47 

Campus Matte: 
« Se filmen, svar på 

oppgavene og 
evalueringen som 
ligger klar til deg 

« Øv gangetabell 
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  Engelskgruppa: Jobb minst 10 
minutter på Explore øving. Gå 
inn i OneNote under 
engelskgruppa se hva leksa for 
uka er.  
Homework: 
Leksa finner du i OneNote- 
Engelsk-Homework week 46. 

Gymtøy  
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Kaleido grunnbok A: s Du skal 
øve på å fortelle en vits til en i 
klassen – denne vitsen skal du 
skrive ned i OneNote. 
Se leksa.  
Det blir diktat med øveorden 
for uke 47 
 

Campus Matte: 
« Se filmen, svar på 

oppgavene og 
evalueringen som 
ligger klar til deg 

« Øv gangetabell 

  Kafé fredag 

SOSIALT 

 

SMART-karakteregenskaper: Nysgjerrighet 
• Evne til å vise interesse for alt som foregår. Se en sak fra 

flere sider, eksperimentere og finne ut hvordan ting 
fungerer. 

FOKUSORD: 

Nysgjerrighet 
 

God lytter 
 

Drøvtygger 
 

Cellulose 
 

Sektordiagram 
 

Linjediagram 
 

Koloni 
 

Urfolk 
 
 

MATTE 

 

Tema: Statistikk 
• Jeg kan forklare hva et sektordiagram er. 
• Jeg kan lese av verdiene i et linjediagram. 

NORSK 
 
 
 

Tema: Helt fantastisk 
• Diktat 
• Hvordan være en god lytter og formidler. 

ENGELSK Tema:  Reading and understanding 
• Film 
• Engelskgruppa: Leseteater 

 
TEMA 
 
 

Tema: Fordøyelsen og de store oppdagerne 
• Hvordan fungerer fordøyelsen for noen dyr. 
• Europeernes oppdagelsesreiser år 1200-1600. 


