
 UKEPLAN FOR 7. TRINN UKE 22 

Ukas gullregel: Vi tar godt vare på skolen vår. 

Mandag 29.05 Tirsdag 30.05 Onsdag 31.05 Torsdag 01.06 Fredag 02.06 

Baseåpning 
08.15 – 08.30 

Baseåpning 
08.15 – 08.30 

Baseåpning 
08.15 – 08.30 

Baseåpning 
08.15 – 08.30 

Baseåpning 
08.15 – 08.30 

 
Spørretime        
med Apalløkka  
 
Norsk 
 
Mat 10:55 
 
Naturfag 
Immunforsvaret 
 
 
Ferdig 13:45 

 
 
Matematikk 
Repetisjon 
 
 
Mat 10:55 
 
Naturfag 
 
Øving til musikal 
 
Ferdig 13.45 
Leksetid 15:30 

 
 
Overgangsprøve  
Regning 7.3 og 7.4 
Engelsk 7.1 og 7.2 
 
Mat 10:55 
 
Overgangsprøve   
Regning 7.1 og 7.2  
Engelsk 7.3 og 7.4 
 
 
Ferdig 13.45 

 
7.1 Kroppsøving 
7.2 Tema 
7.3 Tema 
7.4 Kroppsøving 
 
Mat 10:55 
 
7.1 Tema 
7.2 Kroppsøving 
7.3 Kroppsøving  
7.4 Tema 
 
Ferdig 13.45 

 
Øving til musikal 
 
 
 
 
Mat 10:55 
 
Ukeprøve 
Øving til musikal 
 
 
 
Ferdig 13.15 

       

Lekser: Les 30 min i en bok hver dag! 

 

Norsk til torsdag:  

Lesebestilling – Les teksten «Wikipedia nekter å slette 

apebilde fordi apen eier det» og svar på oppgavene 

på arket i skriveboka. Husk å skrive utfyllende svar og 

bruk hele setninger.  

Engelsk til fredag:  

Les s. 92 og 93 i ny Stairs Textbook. Gjør activity på 

side 93. 

 

Ukas gloser: arrived – ankom, ashore - til land, 

towards – mot, appeared – dukket opp, stranger – 

fremmed, agreed – ble enige, hang about – drive 

omkring.  

 

Matematikk til onsdag:  

Forbered deg til overgangsprøven i regning: 

https://osloprover.no/content?contentItemId=16368

586&_cb=1492778228958 

 

Alle grupper får eget ark. 

 

7.1: ann.hammero@osloskolen.no 
7.2: marte.enoksen@osloskolen.no 
7.3: marte.larsen@osloskolen.no 
7.4: kristina.kroge@osloskolen.no 

 

           

Ukas ord:  

Hopper, håper, såpe, sopp, kåpe, kopp, våt, vott. 

 

Ukas begreper:  

Bakterie: er et encellet, levende vesen som er så lite at det bare 

kan sees i mikroskop. En del bakterier er ytterst farlige og 

sykdomsfremkallende, men det er en del typer som er harmløse 

og til og med nyttige for oss. 

 

Virus: er mikroorganismer som forårsaker infeksjon. Virus er langt 

mindre enn de minste bakteriene, de har en enklere oppbygning 

enn bakterier, og de formerer seg på en enklere måte. Virus er 

IKKE bakterier, og derfor virker ikke antibiotika som medisin.. 

Antibiotika: er et «giftstoff» som treffer akkurat den bakterien 

som har forårsaket din sykdom.  

 
Informasjon til foresatte:    
Overgangsprøve i regning onsdag 31. mai.  
 
Elevene avspaserer tirsdag 6. juni før storefri på grunn av lang 
skoledag i forbindelse med tur til Observatoriet og Munch 
museet. Elevene starter 11:45 denne dagen. 
 
 
Vi ønsker alle elever og foresatte en fin uke! 
Hilsen Marte I, Marte E, Lina, Kristina, Ann Margaret, Adele, 
Herman, Linda, Bamba og Anders. 
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