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Info:







Innkalling til foreldremøte den 28.februar, kommer som ranselpost
denne uken.
Leksehjelp på torsdag, er flyttet til onsdag, grunnet møtevirksomhet
På fredag, når vi har kjønnsbytte party, blir det pølser til lunsj. Alle
får to pølser hver. Ta med drikke selv.
KH flyttes fra mandag til torsdag. Endringen gjelder ut året.

Læringsmål uke 7:
Norsk:
 Kunne lære om hvordan en bok kan bli til film
 Kunne skrive en sammenhengende tekst med ukas øveord
Matematikk:
 Kunne passergrepet og lage sirkler ved hjelp av passer.
 Kunne konstruere midtnormal og rettvinkel.
 Kunne gjøre om og regne med måleenheter.
Samfunnsfag
 Skal lære om møter mellom europeerne og folk fra andre kulturer
Engelsk
 Kunne ord, uttrykk og setningsmønstre for å fortelle om kultur, historie, skikker og
severdigheter i ulike engelsktalende land.
Naturfag

KRLE



Kunne vite hvorfor vi feirer
fastelaven.
Kunne vite om ulike skikker knyttet
til fastelaven

Lekseplan uke 7:
Norsk
 Les s. 142 til143 i leseboka
 Les 15 min. i egen bok hver dag, skriv inn i
leselogg. HUSK: Leveres mandag

Matematikk til torsdag
 Nr 4.24 – 4.27 s 119
 Uketest ITL
Utfordring:
Blå perm  8.trinnsoppgaver

Engelsk
Samfunnsfag til onsdag
 Rød gruppe: Les og oversett teksten på s. 104-105 i  Les s. 95-99
Quest. Svar skriftlig på spørsmålene på s.105. Øv på
glosene på s. 104-105. Ekstra-lekse: tekst på ark.
 Gul gruppe: Det samme som rød-gruppe, bortsett
fra ekstra-lekse.
Blå gruppe: Les og oversett teksten på s. 104-105
i Quest. Øv på glosene på s. 104.
Ukas øveord: Se arbeidsheftet du har fått.

KRLE:
ARBEIDSARK

Ukas gloser: Ligger på Quizlet
Vi ønsker alle en fin uke sammen med oss og god vinterferie!

Erik og Trude

