
Fag  Mål for veka                   Veke 43 for 7.klasse  

Norsk Læra å fnne informasjon i faktatekst.  

Engelsk Læra om substanti i feirtal. (Nouns in plural forms).  

Matte Statstkk - læra om sentralmåla gjennomsni,  tppetal og meiaian

Naturfag Læra om plast og aifall

Samf.fag Læra om samfunnet iårt  

Sosialt Ansiar og relasjonar  

   

 Fag Arbeid heime denne veka

Måndag Norsk: Uttrykk som ikkje blir skrivne 
som samansette ord. Leseforståing, 
faktatekst.
Teikning: Optisk bedrag
Engelsk: Heroic deeds, Robin Hood
Uncountables.
Naturfag: plast

Vekelekse  :  
 Vekeordboka side 20-21
 Matematikk – matteark, 2 stk
 Smartøving totalt 60 minutt, skulen(30) 

+ heime(30)
 Underskrift på diktatar og sterke verb 

testar.
Leselekse til tysdag: Zeppelin+ s.20-22

Tysdag STEAM: Plast
STEAM: Plast
STEAM/Matte
Fysisk:
Programmering

Lekse til onsdag:
English: 
Gruppe A:
Read p.48-50, three times. Translate.

 Grammie 3, p.8-9
Gruppe B: TB side 116 og 117 og WB side 92 
og 93 + 3 verb: eat, fall, find.
Naturfag  :    Lesebestilling i Teams, Video.
Leselekse: Zeppelin+ s.24-25

Onsdag KRØ
Engelsk: William Tell. Substantiv i 
fleirtal.
Norsk: Diktat Bokslukerprisen: 
Olivias liv, annenhver uke. Boklån.
Musikk: Musikk frå 60-talet

Lekse til torsdag:
English: 
Gruppe A:  Read p.51-52, translate. English 
corner.
Gruppe B: TB side 116 og 117 og WB side 92 
og 93 + 3 verb: eat, fall, find.
Norsk: Lær diktaten
Leselekse: Zeppelin+ s.26-29

Torsdag Matematikk: Statistikk
Engelsk:Test, William Tell
Kunst og handverk: Sløyd/fingerh.
Symjing: 

Lekse til fredag:

Fredag Programmering
Samfunnsfag
Matte: Statistikk
Naturfag: plast
Studietime: 

  God helg !!          

 



English Corner : Diktat

to put put put å sette, 
legge,
plassere

to read read read å lese
to ring rang rung å ringe
to run ran run å løpe
to say said said å si
to see saw seen å se

Desse ierba skal iau pugge  slik at iau kan iaei utanat.

Uttrykk som ikkjee blir skrivne som 
samansett ord:
Du skal få siaret e,er kiart.
I fjor gjekk eg i sje,e klasse.
No må me jammen koma oss ai gariae.
Det iar så kaliat at eg nesten fraus i hel.
Dei kasta faskeposten oier boria.
Heile klassen iar tl staiaes uniaer 
konserten.
Sommaren er oier for lengst.
Eg ialiae pizza i staiaen for kjøtkaker.

 

Læringsmiljeø
Ansiar og relasjonar.

 

Informasjeon: 
Oppstart av elevsamtalar denne veka

Mobiltelefon dersom de skal ringe tl oss på skulen:  90292874.  Visma skal
fortsatt nyttast tl meldingar og fråver.

Kroppsøving inne etter hausterien.  Me nyttar garderobar. Ta med handkle,
såpe og byteklede.

  


