
                    7.trinn uke 6  

08.02 – 12.02  
Informasjon 

Ta med skøyter, hjelm og akebrett til 
kroppsøvingstimen denne uka! (Vi har ikke 
lov å låne ut hjelmer)  

Ukas mål 

Sosialt mål: Jeg kan vise respekt for voksne og 
medelever. Jeg kan se på den jeg hilser på. 

Norsk: Jeg kan forklare hva opphavsrett er. Jeg 
kan vurdere ulike kilder kritisk. 
Matematikk: Jeg kan regne areal av trekant og 
sirkler.  
English: I know some facts about Australian                                                                     
culture.  
Samfunnsfag: Jeg kan forklare hvor Oceania 
ligger i forhold til Asia. 
Naturfag: Jeg forstår hvordan en 
elektromagnet fungerer. 

Periodens tema: Co-vi’du? Jorda rundt på 

25 dager? 

(LK20 Demokrati og Medbestemmelse) 

Lekser: 

Til: Hva: 

Uke-
lekse 

Øv på ukas norske og engelske ord. 
Samfunnsfag: Globus s. Les s. 260 – 264. Se etter fakta du kan bruke i reisebrevet.   

tirsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: Skriv inn Ukas ord på week 6 i OneNote 
 
No: Leselekse i eget dokument, svar på spørsmålene i OneNote 
      Hva er «falske nyheter»?                                               
      Hvorfor sprer noen usann informasjon?  
 

onsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 

No: Leselekse i eget dokument, svar på spørsmålene i OneNote 
       Hva kjennetegner «falske nyheter»?  
       Er det egentlig så farlig?  
 
7A: Husk skøyter/hjelm eller akebrett! 
 

torsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: Read in Stairs. Step1: p 30-33 Step2: p 30-35. Look for facts to put in your Power Point 

reisebrev, you may write them in Norwegian or English.  
 

No: Leselekse i eget dokument, svar på spørsmålene i OneNote 
       Hvordan spres usann informasjon?                        
       Kan man stole på at noen snakker sant?  
 
Ma: 30 min www.smartøving.no 
 
7B: Husk skøyter/hjelm eller akebrett! 
 

fredag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
No: Leselekse i eget dokument, svar på spørsmålene i OneNote 
       Hvordan kan man vite at noe er sant?   

http://www.smartøving.no/


 
Ma: Ukas nøtt i klassenotatblokka.  

 

 

Ukas ord og uttrykk:  

Norsk:   
Øv på å skrive ordene riktig.   

Opphavsrett, åndsverk, å spre og dele, digital dømmekraft, slurve, samtykke   

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

Step 1 
 
Capital = hovedstad 
Sacred = hellig 
Aboriginal people = Australias urbefolkning 
Area = område 
Pouch = pung (sånn som på kenguru) 
  
 

  

Step 2  
  
 Capital = hovedstad 
 Sacred = hellig 
 Aboriginal people = Australias urbefolkning 
 Area = område 
 Pouch = pung (sånn som på kenguru) 
 Hunters = jegere 
 Gatherers = samlere 
 Dutch = nederlender / nederlandsk 
   

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

 
Å  løpe 

Å  si 
Å  se 

 
To run  
To say 

To see  
  

  
 ran 
 said 
 saw  

. 
Have / has  run 

Have / has  said 

Have / has  seen 

  
Ukas timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B A B A B A B A B 

8.45 
10.05 no K&H prosj ma  mus krle prosj ma 

FYFO FYFO 

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

10.25 
11.25 prosj K&H ma eng krle mus ma prosj ma nat 

11.25 
11.45 Spising Spising Spising Spising Spising 

11.45 
12.05 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12.05 
13.15 K&H no eng no no nat nat prosj nat ma 

13.15 
13.30 Friminutt 

Fri 

Friminutt Friminutt friminutt 

13.30 
14.30 K&H prosj krøv nat nat krøv prosj prosj 

14.30
15.00 

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    


