
Fag  Mål for veka                   Veke 45 for 7.klasse  

Norsk Læra ulike skriveteknikkar. Person- og stadskildring.  

Engelsk Læra å skrive setningar i framtd  futurumm. He is going to sing.  

Matte Statstkk - læra om sanns-n

Naturfag Læra om næringsstof og fordø-elses-stemet

Samf.fag Læra om naturt-par og kvar ein fnn ulike naturt-par i verden.  

Sosialt Ansvar og relasjonar  

   

 Fag Arbeid heime denne veka

Måndag Norsk: Forkortingar. Skrive grøssar.
Teikning: Teikneserie.
Engelsk: Heroic deeds, A dolphin 
doer p.60-61.
Plural nouns.
Naturfag: 

Vekelekse  :  
 Vekeordboka side 24-25
 Matematikk – matteark, 2 stk
 Smartøving totalt 60 minutt, skulen(30) 

+ heime(30)
 Underskrift på diktatar og sterke verb 

testar.
Leselekse til tysdag: Zeppelin+ s.30-32

Tysdag Matematikk
Norsk: Skrivetrening.
Naturfag:
Fysisk:
Programmering

Lekse til onsdag:
English: 
Gruppe A:
Read p.60-61, three times. Translate.

 Grammie 3, p. 12 og 13
Gruppe B: TB side 124 og 125 og WB side 99 
+ 3 verb: give, hit, know
Naturfag  :    Lesebestilling i Teams, Yggdrasil 
side 58 og 59
Leselekse: Zeppelin+ s.34-37

Onsdag Samfunnsfag
KRLE
Engelsk: What can I do for you? 
P.62-63. Plural nouns
Norsk: Bokslukerprisen: Harpa. 
Boklån. Skrivetrening.
Musikk: Musikk frå 60-talet

Lekse til torsdag:
English: 
Gruppe A:  Read p.62-63, translate. Learn 
English corner by heart.
Gruppe B: TB side 124 og 125 og WB side 99 
+ 3 verb: give, hit, know
Norsk: Lær diktaten
Leselekse: Zeppelin+ s.38-40

Torsdag Matematikk: Statistikk
Norsk: Diktat. Skrivetrening
Engelsk:Test. Service dogs p.64-65
Kunst og handverk: Sløyd/fingerh.
Symjing: 

Lekse til fredag:

Fredag KRØ, inne!
Samfunnsfag: Geografi
Matte: Statistikk
Naturfag:
Studietime: 

  God helg !!          

 



English Corner : Diktat

to take took taken å ta
to tell told told å fortelje
to think thought thought å tenke, 

synes, tru
to throw threw thrown å kaste
to win won won å vinne
to write wrote written å skrive

Desse verba skal du pugge, slik at du kan dei utanat.

Forkortngar:
Tomm- mf. stemde på Donald Trump.
Bruk ca. ein kilo mjøl i bolledeigen.
Familien Kvikk budde i femte et.
Vorfellet, ein fot felltur, ligg 1209 moh.
Dei handla tacolefser, kjøtdeig og mais 
m.m.
Du fnn oppskrifa på s. 56 i kokeboka.
Kåre las ofe bøker før leggetd, m.a. Harr- 
Poter.
Siv Anja bur på Neshøgdi nr. 4B.

 

Læringsmiljø
Ansvar og relasjonar.

 

Informasjon: 
Utviklingssamtalar:

Gjennomfør samtaleskjema med eleven din før utviklingssamtalane, og sjekk
Visma for tdssunkt. Dersom de byter innbyrdes, vil me gjerne ha ei melding

om det. Me ønskjer at elevane er med så samtalane �
Mobiltelefon dersom de skal ringe tl oss så skulen:  90292874. 

Krosssøving inne etter hausterien.  Me nyttar garderobar. Ta med handkle,
såse og byteklede.

  


