
Ukeplan for 7. trinn   -  uke 47 – 2020
Hjemmeside: herstadskole.no

Tema for perioden: Folkehelse og livsmestring.  "Hvem vil du være?"

Norsk: Litterære virkemidler: Språkbilder - gjentakelser - frampek - zooming. 
Tverrfaglig tema.

Matematikk: Sannsynlighet

Engelsk: Text book:  "What can you do if you are bullied?"  
Tverrfaglig tema:  "Who am I"?

Samfunnsfag: Rusmidler.

Naturfag: Lyd og hørsel. 

KRLE: Filosofi og etikk: "Respektere hverandre". + "IKT skaper muligheter".

Sosialt:                               ANSVAR, OMSORG, RESPEKT.     

SMART karakteregenskaper: 

Målet er å bli ferdig med tema "Hvem vil du være" i løpet av denne uka. Da må alle jobbe godt!•
PC'en skal være med til skolen hver dag + at den må være fulladet!  •
Elevene trenger egne hodetelefoner som kan være fast på skolen. Si ifra hvis dere ikke har det. •
Vi skal ha elevledet kroppsøving i en periode nå. Denne uka er det innegym med  Aisyah og Vilde,•
Viktor og Ole Kristian. 

INFO:

Lekser:•

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.

Matte: 
Multi Smart Øving minst 10 

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

Gjør alt helt ferdig og vær klar til 
å presentere din statistiske 
undersøkelse fra uke 46.

Multi Smart Øving minst 10 
min.+ se ukelekser.

Multi Smart Øving minst 10 
min + levere matte 

innføringsbok.

Norsk:
Les kommentarene du har fått 
på brevet til Don Fridtjof og rett 
opp feil slik at brevet blir så bra 
som mulig. 

Hør og se på denne lenken:

NRK Super:  11. Utenforskap
I skriveboken:
Skriv 2 gode råd som blir 
presentert i videoen 
"Utenforskap".
Overskrift:  Utenforskap.
Høres opp på skolen.

Norsk:
Hør og se på denne lenken:
NRK Super: 12. Mobbing
I skriveboken:
Skriv 2 gode råd som blir 
presentert i videoen
"Mobbing".
Overskrift:  Mobbing.
Høres opp på skolen.

Norsk: Norsk:
Hør og se på denne lenken:
NRK Super:  13. Aktiv lytting
I skriveboken:
Skriv minst 2 gode råd som 
blir presentert i videoen 
"Aktiv lytting".
Overskrift:  "Aktiv lytting".
Høres opp på skolen.

Engelsk:
Les og oversett TB s. 16 høyt for 
en voksen (til torsdag).

For de som ikke allerede har 
gjort det:
Rett opp feil eller gjør om igjen 
manuset til tegneserien din, 
"Friends".

Engelsk:
Les og oversett TB s. 16 høyt 
for en voksen (til torsdag).

For de som ikke allerede har 
gjort det:
Rett opp feil eller gjør om igjen 
manuset til tegneserien din, 
"Friends".

Engelsk:
Les og oversett TB s. 16 
høyt for en voksen.

For de som ikke allerede 
har gjort det:
Rett opp feil eller gjør om 
igjen manuset til 
tegneserien din, "Friends".

Musikk:
Gjør ferdig "Min Musikk" Del 
1 som du startet opp på 
hjemmeskole.

KRLE:
Ikke lekse.

Samfunnsfag: 
Les side 28 - 30 i Globus 
Samfunnsfag om 
narkotika.
Gjør oppg. 7, 8 og 9 side 
31. Svar i arbeidsboka.

Kroppsøving:
De som skal lede gymmen i 
dag må være godt forberedt.

Naturfag: 
Les side 185-187 i Globus 
Naturfag.
Gjør siste forberedelser til 
din muntlige presentasjon  
om lyd og hørsel i dag.
(Kanskje lurt å øve høyt en 
gang). Alle skal holde sin 
presentasjon i dag.

Ukelekser:
       Matematikk: Oppg. 2.59,  2.60,  3.8 a og b, 3.10 a og b  og 3.13 a og b. 
                                       Prøv å bruke metoden vist til venstre i eksempel side 74 på multiplikasjonsstykkene. 
                                       Husk tekst i svaret og to streker med linjal.
                                       Gjøres i matte innføringsboka som leveres på fredag. 

         I parallellbok er oppgavene:  2.51,  3.8 a og b,  3.10 a og b,  3.13 a og b.

Engelsk:                        Norsk: Ukas ord/begreper:

                                                Desibel 
Frekvens 
Refleksjon

                                               

Timeplan:

Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30-10.00 Samling/info.
Norsk

Tema Tema         Naturfag Innegym 

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

10.15-11.15 Matematikk Matematikk Norsk Matematikk Norsk/tema

   Side 2 for Ukeplan BL    

https://nrksuper.no/serie/kort-fortalt-livsmestring/MDTI16003419/sesong-2/episode-11
https://nrksuper.no/serie/kort-fortalt-livsmestring/MDTI16003519/sesong-2/episode-12
https://nrksuper.no/serie/kort-fortalt-livsmestring/MDTI16003619/sesong-2/episode-13


10.15-11.15

11.15-11.35 Mat Mat Mat Mat Mat

11.35-12.00 Fysak Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

12.00-13.00     Engelsk/(tema) Norsk Tema Tema/Samf. Musikk

13.00-13.15 Friminutt Slutt 12.50 Friminutt Friminutt Friminutt

13.15-14.15 Tema/Samf.

Slutt kl. 14.15

        Tema
      
Slutt kl. 14.15

        Engelsk/(tema)

    Slutt kl. 14.15

          Klassens   
                   time
  Slutt ca. 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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