
Ukeplan for 7. trinn   -  uke 2 – 2021
Hjemmeside: herstadskole.no

Tema for perioden: Bærekraftig utvikling. 

Norsk: Rettskriving - rettskrivingsregler.

Matematikk: Geometri

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

Samfunnsfag: Historie. Renessanse og opplysningstid.

Naturfag: Kjemi

KRLE: Filosofi og etikk:  "Hva bestemmer handlingene våre".

Sosialt:                               ANSVAR, OMSORG, RESPEKT.     

SMART karakteregenskaper: 

INFO:

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. •
Heidi er ikke på skolen på onsdager. •
Spør eleven, eventuelt ta en titt i ranselen, for å sjekke  diverse arbeider som skal ha underskrifter 
(temahefte, engelskprøver, lekseprøve).

•

Vi fortsetter med innegym uten å skifte til gymtøy eller dusje etterpå. De må gjerne ha med skift de kan bytte 
til etter gymtimen.

•

Elevene trenger en tom skoeske av papp til et tverrfaglig temaarbeid som vi tenker skal starte i uke 4. 
Hvis dere har, ta med esken til skolen, evt. gå til en skobutikk eller sportsbutikk og spør om å få en tom eske 
som kan passe. Størrelsen bør ikke være mer enn 35 x 25 cm, helst mindre.  Hvis dere ikke har, eller har fått 
tak i eske, gi beskjed innen 25. januar.

•

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: Matte: Matte: 
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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 
og signatur på gangeark og 
deleark.

Norsk: 
Lær deg regelen for "æ-lyden".
Se SPB s. 89.

Norsk:
Bare leselekse (se over).

Norsk:
Lær regelen for "å-lyden".
Se SPB s. 89.

Engelsk:
Underskrifter + se lekse (TB s. 
21) til torsdag. Gloser.

Engelsk:
Underskrifter + se lekse (TB s. 
21) til torsdag. Gloser.

Engelsk:
Les og oversett TB s. 21 
høyt for en voksen!
Gloseprøve!

Naturfag:
Les side 80-83 i Globus 
Naturfag.

Musikk: 
Presentasjonen om "Min 
musikk" skal være helt ferdig 
til fredag. Start nå så det ikke 
blir for mye torsdag kveld. 
Oppgaven ligger i OneNote→ 
Musikk→ Min musikk Del 2.

KRLE:
Gå inn på denne lenken og 
gjør "Øvingsoppgaver 1":
Verdispørsmål:  Øvingsoppgaver 
1.  Når du har gjort alle 
oppgavene èn gang, så skal 
du gå inn på oppgave 4 og 
skrive av hele oppgave 4 i 
skriveboken din.  Høres opp i 
klassen. 
Overskrift: Verdispørsmål.

Samfunnsfag: 
Les side 52-56 i Globus 
Samfunnsfag.

Musikk: 
Presentasjonen om "Min 
musikk" skal være helt 
ferdig til fredag. Oppgaven 
ligger i OneNote→ Musikk→ 
Min musikk Del 2.

Ukelekser:
       Matematikk: Oppgave 3.54  3.59  3.60   3.70 og 3.76  i Multi 7A.
                                   Sett opp og vis utregningene. Husk tekst i svaret.
                             Gjøres i matte innføringsboka som leveres på fredag. 

                             I parallellboka er det oppgave 3.48   3.52   3.59  og  3.64

Engelsk:                        Norsk: Ukas ord/begreper

vegetables
a cucumber
to weed
Wednesday
lettuce
July 

grønnsaker
en agurk
å luke
onsdag
salat
juli

renessanse
atomer     
molekyler

fast stoff, væske, gass            

                                          

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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