
7.trinn uke 7  
15.02 – 19.07  

 

Informasjon 

Riktig god vinterferie til alle i uke 8, slapp av, 
spis god mat og vær så mye ute du kan! Det 
har du fortjent.  
 
Mange har med saft i drikkeflaska. Flere 
sitter med flaska hele timen. Dette er ikke 
greit. 1. Elevene har PC og bøker på pulten, 
og 2. tenner tar raskt skade på emaljen av 
gjentatt smådrikking av saft.  
 
Vi ser helst at de drikker vann når det ikke er 
måltid og at vanndrikking skjer i friminuttene, 
på vei ut eller inn av timen.  

 

Ukas mål 

Sosialt mål: Jeg kan vise respekt for voksne og 
medelever. Jeg kan rekke opp hånda før jeg 
snakker.  

Norsk: Jeg kan bruke det jeg har lært og arbeide 
strukturert med arbeidsplanen i norsk. 

Matematikk: Jeg kan se sammenhengen mellom 
areal og volum. Jeg kan regne ut volum. 

English: I know some facts about culture in India 
 
Samfunnsfag: Jeg kan følge kriteriene for 
reisebrevet. 
 
Naturfag: Jeg ser viktigheten av elektrisitet i det 
moderne samfunn. Jeg skjønner at elektrisitet har et 
stort bruksområde.  

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. 

• Reisebrevet skal være ferdig til fredag. Sjekk at du har fått med alt, rett skrivefeil og se 
om du har fått store bokstaver først i alle navn. 

•  

tirsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: write this week’s words and verbs on the week 7 page. 
 
Nat: Ta med melkekartong, rømmebeger, dorullkjerner etc. 
 
Ma: Ta med en prismeformet boks.  
 

onsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Musikk: gjør musikkoppgaven som ligger på Velkommen-siden i OneNote 
 
7A: Utegym! Ta med skøyter og hjelm/akebrett 
 

torsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: Do the the quiz: https://www.lokus.no/open/questelevnettsted7/English-speaking-
Countries2/Paul-and-Greg-s-Trip-to-India 
If you need to repeat the text we read in class: 
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted7/Read/Chapter3/Paul-and-Greg-s-Trip-to-India  
 
Ma: Ukas grublis, se klassenotatblokka. 
 
7B: Husk gymtøy! 

https://www.lokus.no/open/questelevnettsted7/English-speaking-Countries2/Paul-and-Greg-s-Trip-to-India
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted7/English-speaking-Countries2/Paul-and-Greg-s-Trip-to-India
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted7/Read/Chapter3/Paul-and-Greg-s-Trip-to-India


fredag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Samf:  Reisebrevet skal være ferdig til i dag! 
 
KRLE: Sørg for at du er ferdig med presentasjonsfilmen om en religion. 
  
Ma: 30 min www.smartøving.no 
 

 

Ukas ord og uttrykk:  

Norsk:   
Øv på å skrive ordene riktig.   

Høydepunkt, in medias res, spenningskurve, nøkkelord, TONE, opphav, samtykke, kildekritikk  

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

FOR EVERYONE  
                                 Tuktuk = mopedtaxi 
                                 Rickshaw = sykkeltaxi 
                                 Cricket = en slags slåball 
                                 Bazaar = markedsplass 
                                 Red carpet = rød løper(for viktige folk) 
                                  Beggar = tigger 
  

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

Å  selge 

Å sende 

Å  riste 

To  sell 
To  send 

To  shake 

  

 sold 
 sent 
 shook  

Have / has  sold 

Have / has  sent 
Have / has  shaken 

  
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 krle eng ma 

FYFO FYFO 

Escape room 
10.05 
10.25 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.25 
11.25 no prosj ma eng krle mus ma eng 

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 film film 

13.15 
13.30 Friminutt 

Fri 

Friminutt Friminutt friminutt 

13.30 
14.30 prosj no krøv nat nat krøv film film 

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    

http://www.smartøving.no/

