
7.trinn uke 9  
01.03 – 05.03  

 

Informasjon 
Fra og med uke 9 vil elevene slutte                    
kl.: 13.15 på fredager. 
Vi begynner arbeidet med overføring til 
ungdomsskolen. Elevene blir bedt om å skrive en 
tekst som skal fortelle hva de ønsker at 
ungdomsskolen skal vite om seg. Snakk gjerne litt 
om dette hjemme før de sender mailen. 
 
Foreldremøtet med ungdomsskolen blir tirsdag 16. 
mars kl. 18.30, på Teams. Vi kaller inn pr e-post. 
Meld fra til skolen hvis vi ikke har riktig e-post til 
deg.  
 
Vi skal gjennomføre UNGDATA undersøkelsen i 
uke 11 eller 12. Info-ark på hjemmesiden. Si fra 
hvis du ikke ønsker at ditt barn skal delta innen 
fredag 12. mars. (i uke10)  

 

Ukas mål 

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

 
Norsk: Jeg kan svare godt på oppgaver, og 
vet hva det vil si å svare med fullstendige 
setninger.  

Matematikk: Jeg kan regne ut overflaten av 
ulike 3D geometriske figurer. 

English: I know some facts about USA. 
 
Samfunnsfag: Jeg hvilke land som er i Nord 
Amerika og hvor de ligger.  
 

 
 
Gloseprøve torsdag. 

Periodens tema:  Hvem vil jeg være?  

(LK20 Folkehelse og livsmestring) 

Lekser: 

Til: Hva: 

Uke-
lekse 

Øv på ukas norske og engelske ord. 
 
Send en mail til din kontaktlærer der du skriver ferdig teksten: Dette vil jeg at 
ungdomsskolen skal vite om meg:  
 

tirsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: Write this week’s words in One Note week 7  
 
No: Salto 7B: Les side 19-20 "Bombene over Hiroshima og Nagasaki" og svar på 
oppgavene i OneNote 
 
7a Samf.: Oppdrag 5 skal være ferdig. 

onsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
No: Salto 7B: Les s. 22-23 “Sadako” og svar på oppgavene i OneNote 
 
7A: Husk gymtøy! 
 
KRLE: Vi skal arbeide videre med religionene. Sørg for å være ferdig med 
presentasjonsfilmen din. Gå ekstra nøye gjennom en av de andre religionene fra 
tankekartet slik at du kan bruke dette til et nytt, spennende produkt.  
 

 
torsdag 
 
 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
No: Salto 7B: Les videre om “Sadako» s. 24-25 og svar på oppgavene i OneNote 



 
 
torsdag 

Eng: Look at: https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/united-states/ 

OR  https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/english-speaking-countries/united-states-of-

america/facts-about-the-usa  See if you can find answers to at least 3 of the questions in 

your VØL in One Note. Write the facts as full sentences in your VØL 

7b samf. Oppdrag 5 skal være ferdig. 

Ma: 30 min www.smartøving.no 
 
7B: Husk gymtøy! 

fredag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
No: Salto 7B: Les “Symbol for fred” s. 26 og svar på oppgavene i OneNote. 
 
Samf: Globus S; Se på kartet på s.215. Se hvor mange av de 23 landene du kan finne og 
om du finner lengste elv, største innsjø og høyeste fjell. (se: Fakta om på s. 214.)  
 
Ma: Mattedrill. Husk retting av tidligere drill og underskrift fra foresatte. 

Ukas ord og uttrykk:  

English:     OBS: Gloseprøve this week! 
Practice understanding. Practice using the words in sentences. Practice saying the words.  

Step 1  
Hemisphere - halvkule 

Population - befolkning 

Immigrated - innvandret 

Centuries – århundrer 

Languages - språk  

Step 2 
 Hemisphere - halvkule 

 Population - befolkning 

 Immigrated - innvandret 

 Centuries – århundrer 
 Languages - språk 
 Melting pot - smeltedigel 
 Sometimes - noen ganger 
 Poisonous - giftig 
 Rattlesnake - klapperslange 

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

Å skyte 

Å vise 

Å lukke 

To shoot 
To show 

To shut  

 shot 
 showed   
 shut 

Have / has shot 
Have / has shown 

Have / has shut  

 Ukas timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B A B A B A B A B 

8.45 
10.05 prosj K&H samf ma  mus krle eng 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 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 K&H prosj eng no no nat nat samf samf ma 

13.15 
13.30 Friminutt 

Fri 

Friminutt Friminutt 

Slutt 13.15 
13.30 
14.30 K&H prosj krøv nat nat krøv 

14.30
15.00 

Leksetid Leksetid Leksetid 

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    

https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/united-states/
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/english-speaking-countries/united-states-of-america/facts-about-the-usa
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/english-speaking-countries/united-states-of-america/facts-about-the-usa
http://www.smartøving.no/

