
  
 UKEPLAN FOR 7. TRINN UKE 38 

Ukas gullregel: Vi snakker hyggelig og hjelper hverandre.  

Mandag 18.09 Tirsdag 19.09 Onsdag 20.09 Torsdag 21.09 Fredag 22.09 

Morgenåpning 
08.15-08.30  

Morgenåpning  
08.15-08.30 

Morgenåpning  
08.15-08.30 

Morgenåpning  
0815-08.30 

Morgenåpning  
0815-08.30 

 
Lesing og skriving 
 
 
Spising 10.50 
Storefri  
 
 
K&H 7.1 og 7.2  
(HUSK AVIS) 
Samfunnsfag 7.3 
og 7.4  
 
 
Slutt 13.45  

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

 
Mattegrupper 
 
 
Spising 10.50 
Storefri 
 
 
Samfunnsfag 7.1 og 
7.2 
K&H 7.3 og 7.4 
(HUSK AVIS) 
 
 
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 7.2 & 
7.4 
 
Spising 10.50 
Storefri 
 
 
Lesing og skriving 
 
 
 
 
Slutt 13.15 

 

Mål for uken:  

Matematikk: Jeg kan velge hensiktsmessige strategier for hoderegning i alle regnearter.  

Lesing og skriving: Jeg kan formulere en passende overskrift til en del av en tekst. 

Naturfag: Jeg kan fortelle hvordan en sopp deltar i et økosystem.   

Samfunnsfag: Jeg kan fortelle om noen av de viktigste oppdagelsesreisene europeerne gjorde mellom år 

1200 og 1600. 

Engelsk: Jeg kan svare utfyllende og i hele setninger. Jeg lærer meg nye ord og kan bruke dem i 

setninger. 

 

Lekser 

Lesing og skriving: 

Nivå 1 Les i biblioteksboken i 20 minutter. Lag overskriften: "Boken jeg leser nå" Skriv ned sidetallene du 

har lest, slik: eks. "Jeg har lest fra side 12 til side 19." Skriv fem linjer om hva det handlet om. 

Nivå 2 Les i biblioteksboken i 20 minutter. Lag overskriften: "Boken min" Skriv ned sidetallene du har lest. 

F.eks "Jeg har lest fra side 12 til side 19. Skriv ned hvilken sjanger boken hører til og hva som er 

kjennetegn for denne sjangeren. 

Nivå 3 Les i biblioteksboken i 20 minutter. Skriv ned sidetallene du har lest. (F.eks "Jeg har lest fra side 12 

til side 19.) Fortell om en hendelse som skjedde i boken, og sammenlign hendelsen med noe som kan 

erfares i det virkelige liv. 

Matematikk 

Du får lekse i mattegruppen din.  

 

Engelsk 

Det blir prøve i engelsk fra gloser og verb som vi har hatt i lekser. Se under ukeplanen for øveark. 

Etter prøven skal vi på datarommet og forberede oss til en presentasjon. Du får oppgavearket i timen. 

 

           



Nivå 1: 

Skriv 10 setninger om hva du har gjort i helgen. Skriv i fortid. 

Nivå 2:  

Skriv en halvside om hva du har gjort i helgen. Les side 30-31 i Textbook. Gjør Activity-oppgavene på side 31. 

 

Informasjon: Det har blitt valgt nye FAU-kontakter og ny klassekontakt i 7.4.  

7.1: Lene Pedersen lenepedersen185@gmail.com og Eline Krøger elinekroger@hotmail.com 

7.2: Jeanette Svendsen: jeasve@gmail.com  og Minh Ngoc Nguyen: ngocsmiling@yahoo.com  

7.3: Marianne Olsen og Kaltun Abdi Hassan 

7.4:  Ingunn Kihl og Astrid Wergeland Biem 

FAU-kontakt: Ingunn Kihl og Kaltun Abdi Hassan. Vara: Trine Olsen 

 

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  

  

 


