Ukeplan uke 42 for 7. klasse
1

Onsdag

Torsdag

Fredag

Mandag

Tirsdag

Mat og helse

Naturfag m/Veronica

Matte m/Veronica

Matte m/Veronica

Naturfag m/Veronica

Matte m/Veronica

KRLE m/ Ida Emilie

Engelsk m/Charlotte

Øving til basar

Engelsk m/Charlotte

Naturfag m/Veronica

Kunst og håndverk m/ Ida
Emilie og Veronica

Norsk m/Veronica

2

3
4

Norsk m/Veronica

5
6

Samfunnsfag m/Erlend

Norsk m/Veronica
Samfunnsfag m/Erlend

KRLE m/Ida Emilie
Musikk m/Erlend

Ukas mål:
Uke 41
Norsk
Matte
Engelsk
KRLE
Naturfag

Mat og
helse
Samf

UNDERSKRIFT:

Jeg vet hva en dialekt er og kan nevne noen kjennetegn til ulike dialekter
Jeg kan addere og subtrahere med desimaltall.
Jeg kan multiplisere med desimaltall.
I can explain where something is on a map, using the English language.
I know when to use There is/There are, There isn’t/There aren’t and I can ask questions starting with Is there/Are there.
Jeg kjenner til barnas rettigheter og kan nevne minst 5 av dem.
Jeg kan gi eksempler på hva vi kan bruke programmering til (mobiltelefon, trafikklys, automatiske dører, tv.
Jeg kan forklare hva en sensor er og gi eksempler på hva en sensor kan brukes til.
Jeg kan forklare hva en Micro:bit er og gi eksempler på hva man kan gjøre med den ( kommer du på flere eksempler
denne uka nå som du kjenner Micro:biten bedre.
Jeg kan følge en oppskrift og har bakt boller til basaren neste uke.
Jeg har prøvd å sette meg inn i situasjonen til andre mennesker.
Jeg har presentert en av menneskerettighetene.

Jeg har forstått innholdet i
og kan gi eksempler på
målene

MATTE

NORSK

Lekser:
Til onsdag

Til torsdag
Skriv ferdig teksten du har begynt på
på skolen, denne skal skrives på
dialekt.
Gjør oppgave 2.1-2.3 side 4 i
kartleggerheftet ditt.

Til fredag

Gjør oppgave 2.5-2.6 side 5 i
kartleggerheftet ditt.
Les gjennom
“barnekonvensjonen i
kortversjon” på redd barnas
nettside

Gjør ferdig skiltet som skal
henges i Bøhallen og sørg for at
din gruppe får spilt inn videoklipp
ila. tirsdag dersom dere ikke har
gjort det!

SAMF
.FAG

NATU
RFAG

KRLE

Til tirsdag

When do we use “There is” and Did you finish your playlist? If
when do we use “There are” in not, finish it at home. Task 34 in
sentences? Write down your
your workbook.
own rule explaining it.

ENGELSK

.






Informasjon:
Onsdag har vi mat og helse. Alle må ta med forkle og de som trenger det må ta
med Telefonnummer:
hårstrikk.
Har du
leker 76
til lekeloppemarked?
Da må du huske å levere senest fredag
Skolen:
11 44 24
22.oktober.
Veronica: 97163323
Tirsdag 26.oktober er det basar kl 17.30. Møt kl 17.15 i Bøhallen.

Hilsen Veronica

