
7.trinn uke 3  
18.01 – 22.01  

 

Informasjon 

Klassene får en stjerne etter hver time det 
har vært god og rask oppstart og en god 
arbeidsøkt med ønsket ro. 

10 stjerner gir 15 minutter spilling på PC.  
100 stjerner fører til 1 ukes leksefri. Det blir 
stadig flere stjerner. B-klassen begynte i høst 
og har snart 100. A-klassen begynte i januar 
og etter litt trening kommer nå stjernene 
oftere og oftere.  

 

Ukas mål 

Sosialt mål: Jeg kan komme raskt og rolig på 
plass når timen begynner! 

Norsk: Jeg kan planlegge og skrive en fortelling, og 
bygge handlingen opp mot et høydepunkt. 

Matematikk: Jeg kan regne ut vinkler. Jeg kan 
forklare begrepene: diameter, radius, sentrum og 
sirkellinje.  

English: I can write a summary of an English text. 
 
Samfunnsfag: Jeg kan samarbeide med gruppa mi 
og fullføre oppdrag 1. 
 
Naturfag: Jeg kan forklare hva som skjer når 
jordplater treffer hverandre og hva en aktiv vulkan 
er. 

Periodens tema: Co-vi'-du? 

(LK20 Demokrati og Medbestemmelse) 

Lekser: 

Til: Hva: 

Uke-
lekse 

Øv på ukas norske og engelske ord.  
Fredag skal Minecraft-huset og PowerPoint sidene om stedet være ferdige.  
 

tirsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: Finish your paper about a New Zealand animal. See OneNote week 2. SEND it to Kristin. 
 
No: Les tegneserien i OneNote. 7B: Skriv ferdig kladd til fortellingen din. 

onsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
No: OneNote - Les og gjør de «blå» oppgavene: a-f. 7A: Skriv ferdig kladd til fortellingen din. 
 
7B nat: Gjør ferdig oppgavene i OneNote fra uke 2. 
 
7A: Husk gymtøy! 
 

torsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: read and listen: Step 1 and 2: 

https://www.lokus.no/open/questelevnettsted7/Read/Chapter2/Explore-Dream-Discover  

+Step2: https://www.lokus.no/open/questelevnettsted7/Read/Chapter2/What-a-Birthday-Treat.  

 
No: OneNote - Les og gjør de «grønne» oppgavene: g-j 
 
7A nat: Gjør ferdig oppgavene i OneNote fra uke 2.  
 
Ma: 30 min www.smartøving.no 
 
7B: Husk gymtøy!                                                                          FREDAG: SE NESTE SIDE 

https://www.lokus.no/open/questelevnettsted7/Read/Chapter2/Explore-Dream-Discover
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted7/Read/Chapter2/What-a-Birthday-Treat
http://www.smartøving.no/


fredag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
No: OneNote - Les og gjør de «oransje» oppgavene: k-o 
 
Samf: Alt til Oppdrag 1 skal være ferdig til i dag, både gruppeoppgave og individuell.  
 
Ma: Mattedrill. Husk retting og underskrift! 

 

 

Ukas ord og uttrykk:  

Norsk:   
Øv på å skrive ordene riktig.   

Reiseregler, koronapandemi, grunnleggende, måloppnåelse, befolkning, styreform, kilder  

English:      
Practice understanding. Practice using the words in sentences. Practice saying the words 
right.  

Step 1 
 
Hardly counts  - teller nesten ikke med 
Twice – dobbelt / to ganger 
Finally – til slutt / endelig 
Complain - klage 
Explore - utforske 
 

  

Step 2  
 

Hardly counts  - teller nesten ikke med 
Twice – dobbelt / to ganger 
Finally – til slutt / endelig 
Complain - klage 
Explore - utforske 
Whenever – når som helst  
Whine – sutre / pipe 
Survival - overlevelse 
  

Irregular verbs  
Norsk   Infinitive – (infinitive)  Past tense – (preteritum)  Past patriciple – (perfektum partisipp)  

Å tillate / leie ut 
Å miste / tape 

Å lage 

To  let 
To  lose 

To  make 

  

  let 
  lost 
  made  

Have / has  let 
Have / has  lost 
Have / has  made 

  
Ukas timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B A B A B A B A B 

8.45 
10.05 no prosj prosj ma  mus prosj eng ma 

FYFO FYFO 

Arb.pl Arb.pl 
10.05 
10.25 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.25 
11.25 no prosj ma eng prosj mus ma eng ma samf 

11.25 
11.45 Spising Spising Spising Spising Spising 

11.45 
12.05 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12.05 
13.15 prosj no eng no no nat nat prosj samf ma 

13.15 
13.30 Friminutt 

Fri 

Friminutt Friminutt friminutt 

13.30 
14.30 prosj no krøv nat nat krøv krle krle 

14.15 
14.45 

Leksetid Leksetid Leksetid Slutt 14.15 

Fravær meldes på Mobilskole: SMS til 594 44 202.  Eks: “7 Ola er syk i dag. Hilsen Kari.” 
Tlf. teamkontor 7: 40 90 56 33    


