Ukeplan 7.trinn uke 22
Tid:
7.45
8.30

MANDAG
28.05
Ukeplan/
Lekser
Norsk/stasjonsundervisning

11.00
11.4512.45

12.4513.45

STOREFRI
Norsk

TIRSDAG
29.05
Øve til
skoleavslutning
all kostyme må
være med på
skolen
STOREFRI

TORSDAG
31.05

FREDAG
01.06

Naturfag
Framføringer

Matematikk

10.30: Musikk

Kantine

STOREFRI

STOREFRI

Samfunnsfag

Kunst og
håndverk

Kroppsøving

Slutt 13.45

Musikk
Slutt 13.45

Samfunnsfag
Slutt 13.45

13.45

ONSDAG
30.05
Fysisk aktivitet
Engelsk

Leksehjelp

STOREFRI

Kroppsøving

Slutt 12.45
Offentliggjøring
av neste års
8.klasser

Leksehjelp

Ukeplan 7. trinn uke 23
Tid:

7.45
8.30

11.00
11.4512.45

12.4513.45
13.45

MANDAG
04.06

Norsk

STOREFRI

TIRSDAG
05.06

Årsprøve
matematikk
øveliste på ON
10.15:Samf.

Fysisk aktivitet
Engelsk

10.30: Musikk

STOREFRI

STOREFRI

Gym

Samfunnsfag

Norsk

Samfunnsfag

ONSDAG
06.06

TORSDAG
07.06

FREDAG
08.06

Besøksdag
ØUS.

Akershus
festning

Dere møter
foran ved ØUS
kl. 08.45

Musikk

Slutt 12.45

Avreise:09.00
Ankomst
skolen:12.30
Ta med godt
med drikke og
mat. Ikke
lommepenger.

Slutt 13.45
Leksehjelp

Leksehjelp
INFO:

Minner om skoleavslutning torsdag 7. juni klokken 18.00. Se gule markeringer for viktig informasjon
disse to ukene.
Erik og Trude

Mål uke 22 og 23
Norsk:
-Kunne lese skjønnlitteratur
-Kunne lese sakprosa
-Kunne snakke og skrive om det du har lest
Matematikk:
- Kunne sammenhengen mellom brøk- prosent – desimaltall.
- Kunne finne prosent og regne med prosent.
- Kunne løse tekstoppgaver relatert til dagliglivet
Samfunnsfag:
-Kunne lære om hvordan jorda er delt inn i tidssoner
-Kunne lære om hva naturtyper er
Kunne lære om hvordan nedbør og temperatur bestemmer naturtyper
Engelsk:
- Learn words and phrases about the Earth, water, animals and plants.
- Learn about nature and animals in English-speaking countries.
Naturfag :
Vite hvordan øret er bygd opp.
Ha kunnskap om lyd

Lekser uke 22 og 23
Norsk
Les teksten «En hvit verden» s.182– 193 i
lesebok
Fyll ut VØL skjemaet før og etter lesing
Engelsk
•
Rød gruppe: Les og oversett s. 218-220 i
•
Quest.Svar skriftlig på spørsmålene på s.220.
•
•
•

•

Les og oversett s.229-231. Svar skriftlig på
spørsmålene på s.231.
Øv på disse fem uregelrette verbene i uke 22:
show, shut, sing, sink and sit.
Øv på disse fem uregelrette verbene i uke 23:
sleep, smell, speak, spend and stand. Ekstra
lekse: tekst på eget ark.
Gul gruppe: Det samme som rød-gruppe,bortsett
fra ekstra-lekse.
Blå gruppe: Les og oversett teksten på 218-220 i
Quest. Øv på disse fem uregelrette verbene.
Svar skriftlig på spørsmålene på s.220.Øv på
disse tre uregelrette verbene i uke 22:
show,shut, and sing.Øv på disse tre uregelrette
verbene i uke 23: sleep, smell and speak.

Matematikk
Arbeidshefte svarene skal skrives i
hefte
Samfunnsfag.
Uke 22 må du bestemme deg for hvilket
land/verdensdel fra kap. 13, s.212 du
ønsker skrive om som prosjektoppgave.
Dette er en individuell oppgave.
Oppgaven må være klar til presentasjon
tirsdag 12.juni uke 24.
Viktig oppsett på skriving av en
presentasjon ligger i OneNote

Naturfag
Oppgavehefte påbegynt fredag 25.mai

Ønsker dere en fin periode sammen med oss på 7 tr.

Planlegging av arbeider
Uke 22
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Uke 23

