
 7. TRINN, UKE 42  
 
Mål: Vi går forbi Ådne sitt klasserom i basen 
uten å forstyrre dem.  

Mandag 15.10.  Tirsdag 16.10.  Onsdag 17.10.  Torsdag 18.10.  Fredag 19.10.  

08:15-13:45   08:15-13:45 08:15-13:45  
NB: kanskje vi 
blir 15-30 

minutter sene. 

08:15-13:45 08:15-13:15 

Baseåpning Baseåpning  Baseåpning  Baseåpning  Baseåpning  

7.1 og 7.2:  
Engelsk:  
commercial  
  
7.3 og 7.4:  
KRLE: 
Jødedom  

Lesing og 
skriving: 
preposisjoner  
Stasjoner  
  
7.1 og 7.3:  
Bibliotek  

Vi besøker 
Norsk 
Folkemuseum 
på Bygdøy 
 
Tema: 
Naturglede 
gjennom 150 år 

7.1 og 7.3: 
Gym  
 
Vaksine 
 
7.2 og 7.4: 
Naturfag: 
Vær og 
værmelding 

Regning:    Tall 
og regning  
  
  
7.2 og 7.4: 
Bibliotek  

7.1: Sløyd  
7.2: Tekstil 
  
7.3 og 7.4:   
Samfunnsfag:  
Trekanthandelen
  

7.1 og 7.2:   
KRLE   
Tema:  
Jødedom  
  
7.3 og 
7.4: Engelsk: 
commercial  
  

7.1 og 7.2 
Samfunnsfag: 
Trekanthandel
en 
  
7.3: Sløyd  

7.4: Tekstil  

7.2 og 7.4: 
Gym  
 
7.1 og 7.3: 
Naturfag:  
Vær og 
værmelding 

Ukeprøve  
Lesing og 
skriving/  
grammatikk  

Slutt 13:45  Slutt 13.45  Slutt 13.45  Slutt 13.45  Slutt 13.15  

  Leksetid    

13.45-14.30  
      

 
 
 

    
 

 Mål  

 
Fag  
Lesing   Jeg kan forklare hva et verb, substantiv, adjektiv og adverb er!  

Matematikk  Jeg kan regne med negative tall!  

Engelsk  Verb: I can write a script for a commercial.  

I can present å commercial in front of an audience. 

  
  

LEKSER  

Lekse til torsdag: Gjør ferdig 
grammatikkheftet du fikk på 
stasjoner på tirsdag.  

Ukas ord:   

En plantasje – en stor 
jordeiendom/gård hvor man 
trenger mye arbeidskraft.  

Slaveri – når et menneske 
har eiendomsrett over et 
annet menneske og disse blir 
utnyttet til for eksempel 
arbeidskraft. 

Kosher – mat som er tillatt 
for jødene å spise. Det finnes 
mange regler for hva slags 
mat man kan spise og 
hvordan maten skal 
tilberedes.  

Holocaust – ord for 
nazistenes folkemord av 
jødene under og etter 
2.verdenskgri. 

Matematikk til 
onsdag:  

Elines gruppe:  

 

Jørgens gruppe:  

  

Hildes gruppe:  

  

Til fredag:  

Ådnes gruppe:  

  

  

Engelsk til fredag:  

Ukas gloser:   

Courage = mot 
Finally = endelig 
Locker = garderobeskap 
Changing room = garderobe 
A deed = en dåd, gjerning 
 
Irregular verbs:  

To make - made  - made (å lage 
To meet - met – met (å møte) 
To pay   - paid – paid  (å betale)  
To prove – proved – proven (å 
bevise)    
Step one:  Read page 40 – 41 in 
textbook. Do task 67 on page 43 in 
workbook. Write in writing book.  

Step two and three: Read page 40 – 
43 in textbook. Do task 70 on page 
45 in workbook. Write in writing 
book.  

  



Informasjon:   
 
Skolefotograferingen ble vi ferdige med forrige uke. Fotografen var godt fornøyd 
med elevene på Ammerud skole. Foresatte skal få mail med mer informasjon når 
bildene er klare. 
 
Onsdag besøker vi Norsk Folkemuseum. NB: kan tenkes vi blir 15-30 minutter 
forsinket. Tema er naturglede gjennom 150 år. Vi lærer om friluftslivets 
kulturhistorie og menneskers forhold til naturen gjennom 150 år. Test dem gjerne 
hjemme:  

• Hva er friluftsliv? 

• Hvordan brukte vi naturen før, og hvordan bruker vi den nå? 

• Hva kan vi lære av og i naturen?  
 
Denne uka får elevene vaksine. De fikk med seg et brev hjem mandag 8. oktober, 
og svarslippen må fylles inn.  
 
Hele skolen er med på aksjonen: Klar Ferdig Gå med Refleks!  
Vi oppfordrer alle som kan om å gå eller sykle til skolen. Husk refleks!   
For mer informasjon gå til: http://klarferdiggå.følgevenn.no Der er det blant 
annet et intervju med barn som mener voksne i mindre grad bruker refleks enn 
barn. Et tankekors der, altså.  
 
Vi har lært litt om ordklassen adverb. Noen syntes det var ganske greit å skjønne, 
andre syntes det var temmelig uforståelig. Hvis noen vil holde det ved like, jobbet 
vi med oppgaver på 
https://kaleido7.cappelendamm.no/lt/oppgavesamling.html?tid=2097771&sek=2
086070 (søkeord: kaleido 7 adverb).  
 
7.-trinn har begynt å være inne i gullkroken i storefri. Det har gått veldig fint, og vi 
har fått gode tilbakemeldinger fra de voksne som er inne med dem. Vi pleier å 
minne dem om å sette stolen på plass etter seg, og det kan jo være nyttig hjemme 
også. Rulleringen er som følger: mandag: 7.4, tirsdag: 7.1, onsdag: 7.2 og torsdag 
7.3 
 

  
  
  

  
  
  
 

http://klarferdiggå.følgevenn.no/
https://kaleido7.cappelendamm.no/lt/oppgavesamling.html?tid=2097771&sek=2086070
https://kaleido7.cappelendamm.no/lt/oppgavesamling.html?tid=2097771&sek=2086070

