
  
 UKEPLAN FOR 7. TRINN UKE 37 

Ukas gullregel: Vi arbeider godt og gjør vårt beste 

Mandag 11.09 Tirsdag 12.09 Onsdag 13.09 Torsdag 14.09 Fredag 15.09 

 Morgenåpning  
08.15-08.30 

Morgenåpning  
08.15-08.30 

Morgenåpning  
0815-08.30 

Morgenåpning  
0815-08.30 

FRI 
Skolen er 
valglokale 

Mattegrupper 
 
 
Spising 10.50 
Storefri 
 
 
 
Naturfag(i skogen) 7.1 
og 7.3 
Engelsk 7.2 og 7.4 
 
 
 
Slutt 13.45 
Leksehjelp til 14.30 

Mattegrupper 
 
 
Spising 10.50 
Storefri 
 
 
 
Samfunnsfag 
K&H 7.3 og 7.4 
 
 
 
 
Slutt 13.45 

Gym 7.2 og 7.3 
KRLE 7.1 og 7.4 
 
Spising 10.50 
Storefri  
 
 
 
KRLE 7.2 og 7.3 
Gym 7.1 og 7.4 
 
 
 
 
Slutt 13.45 

Engelsk 7.1 & 7.3 
Naturfag(i 
skogen) 7.2 & 7.4 
 
Spising 10.50 
Storefri 
 
 
 
Lesing og skriving 
 
 
 
 
 
Ferdig 13.15 

 

Lekser 

Lesing og skriving: 

Nivå 1:  

Skriv 4 linjer om hva du ville gjort hvis du hadde vært statsminister i Norge. 

 

Nivå 2: Tenk deg at du er statsministeren. Du har veldig dårlig råd. Skriv om hva i landet vårt du vil gi mere penger til 

(som f.eks politi, sykehus og bedre veier), og om hva i landet vårt du vil gi mindre penger til (som f.eks politi, sykehus 

og bedre veier). Forklar valgene du tar.  

 

Nivå 3:  

Skriv tre motsetninger mellom Høyre og Ap (forskjeller).  

Skriv tre sammenligninger mellom Høyre og Ap (hva de er enige om).  

Skriv så et eksempel på hva du mener er dårlig politikk. Og til slutt, skriv et eksempel på hva som er god politikk. 

 

Matematikk 

Du får lekse i mattegruppen din.  

 

Engelsk 

Nivå 1: les side 24-25 i Textbook. Gjør Activity-oppgavene på side 25. 

Nivå 2: les side 20-25. Gjør Activity- oppgavene på side 23 og 25 

SE UNDER UNDERPLANEN FOR NYE GLOSER OG VERB. ALLE GLOSENE OG VERBENE SKAL SKRIVES I LEKSEBOKA. 

I NESTE UKE BLIR DET PRØVE I GLOSER OG VERB SOM DERE HAR HATT TIL NÅ. Se under ukeplanen for øveark. 

 

Skriveleksene gjøres i leksebok. Matematikkleksa gjøres i mattebok. Alle lekser leveres til kontaktlærer på fredag. 

 

           



Informasjon 

Se hjemmesiden for referat fra foreldremøtet 

Aviser fra hele verden 

Ta med en avis på skolen, gjerne et annet språk enn norsk. Vi skal bruke dem som lerret og male på dem. Maria, 

K&H-lærer. 

Utetime naturfag 

Elevene må kle seg etter været fra topp til tå. Vi skal i ut skogen for å forske på nedbrytere.  

Gode råd om nettvett 

Se på denne teksten sammen hjemme: 

https://www.ung.no/nettvett/1169_Gode_råd_om_nettvett_du_bør_følge.html 

Engelsklekse 

GLOSER (nivå 1) 

Norsk Engelsk 

slagord slogan 

slapp av relax 

presentere present 

I stedet instead 

 

(nivå 2) Alle glosene fra nivå 1 og i tillegg 

tema/fag subject 

skoletime lesson 

utdrag synopsis 

sangtekst lyrics 

   

VERB (litt repetisjon) 

Å blø To bleed bled bled 

Å blåse To blow blew blown 

Å bryte/ødelegge To break  broke broken 

Å bringe/ta med To bring brought brought 

 

 

 

 

https://www.ung.no/nettvett/1169_Gode_r%C3%A5d_om_nettvett_du_b%C3%B8r_f%C3%B8lge.html


 

ØVEARK TIL GLOSE- OG VERBPRØVE I UKE 38 

Norsk  Engelsk  

bekymret  worried  

ulykke  accident  

forsiktig  carefully  

trygt  safely  

nettbrett  tablet  

sammen (med)  together  

bestemme  decide  

forstå  understand  

nesten  almost  

slagord  slogan  

slapp av  relax  

presentere  present  

I stedet  instead  

  

VERB 

Å vekke  to awake  awoke  awoken  

Å bære  to bear  bore  borne  

Å slå  to beat   beat  beaten  

Å bli  to become  became  become  

Å begynne  to begin  began  begun  

Å bøye  to bend  bent  bent  

Å binde  to bind  bound  bound  

Å bite  to bite  bit  bitten  

Å blø  To bleed  bled  bled  

Å blåse  To blow  blew  blown  

Å bryte/ødelegge  To break   broke  broken  

Å bringe/ta med  To bring  brought  brought  

  

 


