
Fag  Mål for veka                   Veke 46 for 7.klasse  

Norsk Læra ulike skriveteknikkar. Person- og stadskildring.  

Engelsk Læra når me brukar someone, anyone og no one.  

Matte Rekneartane

Naturfag Læra om hjernen og sansane våre

Samf.fag Læra om naturtypar og kvar ein fnn ulike naturtypar i verden.  

Sosialt Ansvar og relasjonar  

   

 Fag Arbeid heime denne veka

Måndag Norsk: Liten forskjell –ulik tyding. 
Skrivetrening.
Matematikk:
Teikning: Portretteikning.
Engelsk: Designed for duty p.66-67.
Someone,anyone or no one.
Matematikk: 

Vekelekse  :  
 Vekeordboka side 26-27
 Matematikk – matteark
 Smartøving totalt 60 minutt, skulen(30) 

+ heime(30)
 Underskrift på diktatar og sterke verb 

testar.
Leselekse til tysdag: Zeppelin+ s.46-49

Tysdag STEAM - Fordøyingssystemet
STEAM
STEAM
Fysisk:
Samfunnsfag

Lekse til onsdag:
English: 
Gruppe A:
Read p.66-67, three times. Translate.

 Grammie 3, p. 14 og 15
Gruppe B: TB side 134 og 135 og WB side 108
og 109.
Naturfag  :    Lesebestilling i Teams, Yggdrasil 
side 58 og 59
Leselekse: Zeppelin+ s.50-53

Onsdag Samfunnsfag
KRLE
Engelsk: Sense of hearing p.68-69. 
Norsk:  Boklån. Skrivetrening.
Musikk: Øve BliMe dansen. Musikk 
frå 70-talet

Lekse til torsdag:
English: 
Gruppe A: Read p.68-69, translate. Learn 
English corner by heart.
Gruppe B: TB side 134 og 135 og WB side 108
og 109.
Norsk: Lær diktaten
Leselekse: Zeppelin+ s.54-57

Torsdag Matematikk: Statistikk
Norsk: Diktat. Skrivetrening
Engelsk: An award for heroes p.70-
71
BliMe – dans kl 1200
Kunst og handverk: Sløyd/fingerh.
Symjing: 

Lekse til fredag:

God helg !!     

Fredag Elevfri dag!

 



English Corner : Diktat

to 
become

became become å bli

to bite bit bitten å bite
to blow blew blown å blåse
to bring brought brought å bringe
to build built built å bygge
to burn Burnt/

burned
Burnt
/burned

å brenne

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

Liten forskjell – ulik tyding:
Dei sat ret ovanfor kvarandre, det tyder 
ret imot kvarandre.
Teksten stod høgare oppe, overfor biletet.
Afrika er eit stort kontinent.
Når du er med i Bjørn, må du betale 
kontingent.
Gutane ville fordele halloween godteriet 
mellom seg.
Å forfordele er å gje nokon mindre enn det 
dei har krav på.
Ho hadde vrengt ermet på jakken sin.
Du kan løfe høgre arm når du vil seie noko.

 

Læringsmiljø
Ansvar og relasjonar.

 

Informasjon: 
Utviklingssamtalar:

Gjennomfør samtaleskjema med eleven, og les gjennom vurderingane i
Visma. Dersom de byter innbyrdes, vil me gjerne ha ei melding om det. Siv

Anja har samtalar måndag og tysdag, medan Rune har samtalar på måndag.
Mobiltelefon dersom de skal ringe tl oss på skulen:  90292874. 

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

  


