
7.trinn uke 5  
01.02 – 05.02  

 

Informasjon 

Alle må huske å ta med innesko til 
kroppsøvingstimene. Sokker er glatte og 
det er lett å skade føttene ved ballspill. 

Hettefredag       

 
 
 

Ukas mål 

Sosialt mål: Jeg kan være rolig i garderoben og 
på vei til pulten når det har ringt inn.  

Norsk: Jeg kan vurdere ulike kilder kritisk. 

Matematikk: Jeg kan regne ut areal og omkrets av 
ulike geometriske figuer. Jeg kjenner til hva volum 
er. 

English: I know some facts about Ireland.  
 
Samfunnsfag: Jeg vet hva ulikhet kan føre til for et 
land og folkene der.  
 
Naturfag: Jeg vet hva hypotese er. Jeg vet hva 
statisk elektrisitet er. 

Periodens tema: Jorda rundt på 25 dager? 

(LK20 Demokrati og Medbestemmelse) 

Lekser: 

Til: Hva: 

Uke-
lekse 

Øv på ukas norske og engelske ord. 
Jobb med prosjektet ditt slik at du vet du blir ferdig med oppdrag 3 a, b og c senest siste time 
fredag. 
 

tirsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: Skriv ukas ord og verb inn på Week 5 i OneNote 
 
No: SALTO 7A: Les s. 80. Hvem er avsender av teksten? Hva er hensikten med teksten? 

onsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
No: SALTO 7A: Vurder teksten på s. 80 ved å bruke TONE. 
 
7A: Husk gymtøy og innesko! 
 
KRLE: Sørg for at du er helt ferdig med alle tre oppgavene om verdensreligionene i OneNote.  

torsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng:  Read about Ireland in your paper in BF (or download from OneNote). Step1, read page 1, 
          Underline the words and sentences you do not understand.           Step2 read page 1 & 2. 
  
No: SALTO 7A: Les s. 81. Hvem er avsender av teksten? Hva er hensikten med teksten? 
 
Ma: Co-vi'-du? Oppdrag 3c, pakkeliste. Lag regnearket i Excel, ta skjermbilde og lim inn i 
reisebrevet ditt i PPt.  
 
7B: Husk gymtøy og innesko! 

fredag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
No: SALTO 7A: Vurder teksten på s. 81 ved å bruke TONE. 
 
Prosj: Jobb slik at du bare har litt pynting igjen til siste time fredag. Husk å sjekke rettskriving. 



 

 

 
Ukas ord og uttrykk:  

Norsk:   
Øv på å skrive ordene riktig.   

Kildekritikk, troverdighet, objektivitet, nøyaktighet, egnethet, fake news  

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

Step 1  
 
Emerald = smaragd (grønn smykkestein) 
Island = øy 
Ile = øy 
Iceland = Island 
Folklore = folkekultur (musikk, dans og klær) 
County = fylke  
 

  

Step 2  
  
Emerald = smaragd (grønn smykkestein) 
Island = øy 
Ile = øy 
Iceland = Island 
Folklore = folkekultur (musikk, dans og klær) 
County = fylke 
Unrest = uroligheter 
Gospel = evangelium (det Kristne budskap) 
Uprising = opprør 
Defeat = nederlag 
   

Irregular verbs  
Norsk   Infinitive 

– (infinitive)  
Past tense – (preteritum)  Past patriciple – (perfektum partisipp)  

Å  putte, legge bort 
Å  slutte, avslutte 

Å  ringe 

To  put 
To  quit 
To  ring 

  

 put 
 rang 
 quit  

Have / has  put 
Have / has  rung 

Have / has  quit 

  
Ukas timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B A B A B A B A B 

8.45 
10.05 no 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 prosj krle mus ma eng 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 prosj no no nat nat samf 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    


