
Ukeplan for 7. trinn   -  uke 3 – 2021
Hjemmeside: herstadskole.no

Tema for perioden: Bærekraftig utvikling. 

Norsk: Rettskriving - rettskrivingsregler.

Matematikk: Geometri med målestokk.

Engelsk: Textbook:  "Green": "Hood Garden".  Grammatikk:  "some/any".

Samfunnsfag: Historie. Renessanse og opplysningstid.

Naturfag: Kjemi.

KRLE: Filosofi og etikk:  "Aristoteles".

Sosialt:                               ANSVAR, OMSORG, RESPEKT.     

SMART karakteregenskaper: 

NB! PC'en skal være med til skolen hver dag  og den MÅ være fulladet!  •
NB! Elevene trenger hodetelefoner som kan være fast på skolen/i sekken. Si ifra hvis dere ikke har det. •
Heidi er ikke på skolen på onsdager. •
Vi fortsetter med innegym uten å skifte til gymtøy eller å dusje etterpå. Elevene må gjerne ha med •
skift de kan bytte til etter gymtimen.
Elevene trenger en tom skoeske av papp til et tverrfaglig temaarbeid vi skal starte med i uke 4. Ta med hvis 
dere har det hjemme, evt. gå til skobutikker eller sportsbutikker og be om å få tomme skoesker. ( Maksmål er 
35x25cm, gjerne mindre. Vi trenger ikke lokk). Gi beskjed innen 25.januar hvis dere ikke klarer å skaffe det)

•

Hvis dere har rester av vannbasert interiørmaling, tar vi svært gjerne imot det. Vi trenger også litt brede, •
flate pensler (mer enn 2cm brede). De behøver ikke å være helt nye.

Lekser:•

INFO:

Lekser til tirsdag: Lekser til onsdag: Lekser til torsdag: Lekser til fredag:

Les 15 min. i hyllebok 
(Herstad) + skriv leselogg.

Les 15 min. i hyllebok 
(Herstad) + skriv leselogg.

Lese 15 min. i hyllebok 
(Herstad) + skriv leselogg.

Les 15 min. i hyllebok 
(Herstad) + skriv leselogg.

Matte: 
Multi Smart Øving minst 10 
min.
+ se ukelekse.

Matte: 
Multi Smart Øving minst 10 
min.
+ se ukelekse

Matte: 
Multi Smart Øving minst 10 
min.
+ se ukelekse.
+ levere matteinnføringsbok.

Norsk: Norsk: Norsk:
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Norsk: 
Lær deg reglene (3 stk.) for 
dobbel konsonant s. 90 
(eller se i skriveboken).

Norsk:
Repetèr rettskrivings-
reglene på s. 88-89 SPb.  
Orddiktat.

Norsk:
Gjør oppg. 11, s. 93 i SPb.
Overskrift:  Oppgaver s. 93.
(Skriv ordene og forklaringene  
pent og oversiktlig under 
hverandre).

Engelsk:
Underskrifter + se lekse til 
torsdag. (TB s. 22-23 + 
gjøre ferdig kap. 1 i AYG).

Engelsk:
Underskrifter + se lekser til 
torsdag.

Engelsk:
Les og oversett TB s. 22-23 
høyt for en voksen!  
AYG: Lær reglene + gjør 
ferdig hele kap. 1 om 
"some/any"!  Liten prøve!

Naturfag:
Les side 85 og 86 + 89,90 og 
91 i Globus Naturfag. Gjøre 
ferdig jobben fra 14.1-med å 
forklare ordene vi skrev i 
arbeidsboka.

Samfunnsfag: 
Les side 52-56 i Globus 
Samfunnsfag fra forrige 
uke.

KRLE:
Skriv ferdig margtekster og 
bildetekster fra s. 113-114 + 
tenk over og svar skriftlig på 
følgende spørsmål:
"Hva bestemmer 
handlingene dine?"  Skriv 
ca. 2-4 setninger i 
skriveboken.

Samfunnsfag: 
Les side 56-60 i Globus 
Samfunnsfag og svar på 
oppgave 1-5 side 65. Svar i 
arbeidsboka.
Arbeidsboka leveres inn.

Musikk: 
Presentasjonen om "Min 
musikk" skal være helt ferdig 
for de som skal holde  det 
fredag. Oppgaven ligger på 
OneNote→ Musikk→ Min 
musikk Del 2.

Ukelekser:
       Matematikk: Oppgave  4.11 a, b, c   4.13   4.29   4.33  og 4.36  i Multi 7A.
                                   Gjøres i matte innføringsboka som leveres på fredag. 

                             I parallellboka er det oppgave 4.11 a, b, c    4.13   4.29   4.30 og 4.35

Engelsk:                        Norsk: Ukas ord/begreper

sektor  
målestokk 
teori
praksis
sanser
filosofi
etikk
den gylne middelvei

           

Timeplan:

Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30-10.00 Samling/info.
Norsk

K&H KRLE         Naturfag Innegym 

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

10.15-11.15 Matte Matte Norsk Matte Norsk

11.15-11.35 Mat Mat Mat Mat Mat

11.35-12.00 Fysak Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

12.00-13.00          Engelsk Norsk K&H Samfunnsfag Musikk

13.00-13.15 Friminutt Slutt 12.50 Friminutt Friminutt Friminutt

13.15-14.15 Samfunnsfag

Slutt kl. 14.15

        Arbeidstime
      
Slutt kl. 14.15

         Engelsk

    Slutt kl. 14.15

          Klassens   
                 time
  Slutt  kl. 13.50

Skole-sms: melding til 59444203  
Eksempel: «7 Lars er syk i dag. Mvh Petter Olsen».  
Mail:  
Anne Kari: anne.kari.jahnsen@faerder.kommune.no
Heidi:       heidi.rostad@faerder.kommune.no     Tlf: 41 20 28 15
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