
Ukeplan uke: 47 7.trinn

Fag: Læringsmål for uka:
Norsk Å lære om hva som kjennetegner et dikt og bruke virkemidler som rim-rytme,

gjentagning, språklige bilder
Matematikk Kunne multiplisere flersifrede tall.
Engelsk Reading/speaking/listening skills: American Football

Grammar: Learn how to give an opinion (In my opinion, I think, I believe)
Sosialt Holde fokus under øving.

Klokkeslett Mandag 18.11 Tirsdag 19.11 Onsdag 20.11 Torsdag 21.11 Fredag 22.11

08.35 - 09.35 KRL Norsk KRL Norsk Øving

09.45 - 10.45 Øving Øving Matematikk Matematikk Engelsk

11.30 - 12.30 Engelsk Kroppsøving 6.-
7.

Norsk Øving Kunst & håndverk

12.40 - 13.40 Arbeidsprogram Kunst &
håndverk

Kroppsøving 6.-7. Mat&helse Naturfag

13.50 - 14.20 FYSAK 6.-7. Kunst &
håndverk

Kroppsøving 6.-7. Samfunnsfag Naturfag

Informasjon fra skolen
Det er avklart hvem som blir kontaktlærer for 7.trinn fra
januar. Han heter Øystein Kvello og kommer flyttende til
Oppdal nå før jul. Vi skal få til at han får hilse på klassen
før vi går til juleferie.

Klær til pusikalen kan ligge på skolen: Utstillingskatter –
hvite, bakgårdskatter - svarte, skipskatter – grå, fjøskatter -
brune. Er det noen som ikke har mulighet til å skaffe
kostyme må dere gi beskjed til oss så fort som mulig.
Det kommer til å bli øving innimellom de vanlige fagene
hver dag denne uka.

Varmlunsjmeny
mandag: Tomatsuppe med pølse
torsdag: Fiskesuppe

Hilsen alle oss voksne på 7.trinn: Dina, Karsten, Birgit, Betty og Ragnhild
Tlf Ragnhild: 99 42 59 68
e-post: ragnhild.skavern@vollanskole.no
Mobilskole 03686.

[Skriv inn et sitat fra dokumentet eller
sammendrag av et interessant poeng. Du
kan plassere tekstboksen hvor som helst i
dokumentet. Bruk kategorien
Tekstboksverktøy for å endre
formateringen av tekstboksen for sitat.]

Karaktertrekk:

Å være modig

Bibelvers:

Vær modig og sterk! La
deg ikke skremme, og mist
ikke motet! For Herren din

Gud er med deg i all din
ferd.

Josva 1.9

[Skriv inn et sitat fra dokumentet eller
sammendrag av et interessant poeng. Du
kan plassere tekstboksen hvor som helst i
dokumentet. Bruk kategorien
Tekstboksverktøy for å endre
formateringen av tekstboksen for sitat.]



Lekseplan 7. trinn Uke 47

Til tirsdag 19.11 Til onsdag 20.11 Til torsdag 21.11 Til fredag 22.11
Følg med på nyheter på TV,
radio eller avis. Merk deg en
nyhetssak som du kan fortelle
om på skolen.

Engelsk:
a. Read and listen to chapter
7 of the book Moby Dick from
salaby.no
Bruker navn: vol5736
Passord: pus

- Kanal S
- Engelsk ny!
- Library

Book: Moby Dick

Matematikk: oppgave 28 side
110. Øv godt på 9-gangen!

Norsk: les diktene side 78-79
Gjør oppgave 74 a og b side
80.
Øv på ukas ord: vafler,
spennende, jordet, interessant,
nysgjerrig, verdt, gjeller, vert,
hvert, gjerrig, tjue

Engelsk:
a. Practise words to learn from
pages 48-49.
b. Read text from pages 48-49, 3
times (2 times for yourself and 1
time for an adult).
c. Do Adjectives and
prepositions worksheets.
NB! Du har i engelsk mappa di.
Er du usikker? Bruk My Textbook
d. Re write «The desert island»
skrive oppgave fra siste fredag
og send den korrigert til Betty.
e-mail: bettina@vollanskole.no

Words to learn:

Equipment – Utstyr

Is required – Trengs, behøves

Referee – Dommer

Consider – Anser

Squads – Tropper

Participate – Delta

Entertain – Underholde

Audience – Publikum

Competitions – Konkurranser


