
UKEPLAN FOR 7. TRINN UKE 45    

Mandag 04.11.19   Tirsdag 05.11.19   Onsdag 06.11.19   Torsdag 07.11.19  Fredag 08.11.19   

Leksetid i basen 
08:15 – 08:30   

Leksetid i basen 
08:15 – 08:30   

Leksetid i basen 
08:15 – 08:30   

Leksetid i basen 

08:15 – 08:30   
Leksetid i basen 
08:15 – 08:30   

   
Du store verden 
 
Kick off! 

     
Kroppsøving 
 
 
Du store verden 

   
Livet 
 
 
Matte 

   
Du store verden 
 
Mat og helse: 
James Cook 

    
Du store verden   
 
Mat og helse: 
Columbus 

Mat og storefri Mat og storefri   Mat og storefri   Mat og storefri Mat og storefri   

   
Du store verden 

   
Kroppsøving 
 
 
Du store verden 

   
Du store verden 

   
   

 
Matte 
   
 
Du store verden 

   
Du store verden 

 
 

   

Slutt 13:45   Slutt 13:45   
Leksetid    
13.45-14.30   

Slutt 13:45  Slutt 13:45   Slutt 13:15   

 
 
 
Ukas mål   
Norsk: Jeg kan skrive fortellende, beskrivende og reflekterende tekster. 
Matematikk: Jeg kan plassere en rekke hendelser i historie på tidslinje og kart. 
Samfunnsfag:  Jeg kan fremstille oppdagelsesreiser. 
Naturfag: Jeg kan gjøre greie for klima- og vegetasjon i verden og hvordan mennesker drar 
nytte av disse. 
   
   
 
   



Ukas ord: oppdage, krysse, skip, keiser, lærd, sjøreise, flåte. 

Ukas gloser:  
Discover/oppdage, tribe/stamme, native population/urbefolkning, travel/reise, 
continent/verdensdel, fleet/flåte. 
 
Ukas begreper: 
Vasco da Gama: Var en portugisisk oppdagelsesreisende. Han seilte fra Europa til India ved å 
seile rundt Afrika.  
Marco Polo: Var en italiensk handelsreisende og oppdager. Han brukte mange år på reiser i Asia 
Kristoffer Columbus: Han krysset Atlanterhavet og nådde Amerika i 1492. 
 
Lekser til fredag: 
Norsk: 
7.1: Les s. 174 til 213 i «Dronningen vender tilbake» 
7.2: Les s. 75 til 105 i «Far din» 
7.3: Les s. 77 til 125 i «Pyramidemysteriet» 
7.4: Les s. 101 til 150 i «Nørd» 
Matematikk: Multi smartøving. Jobb minst 45 min. 
  
Annen informasjon:    
Anders har fortsatt studenter. De vil være hos oss til og med uke 46.  
 
De neste to ukene jobber vi med prosjektet “Du store verden.” På syvende trinn skal vi jobbe 
med de store oppdagelsesreisende. Torsdag 14/11 blir det åpen kveld fra 1700 til 1900, hvor 
foreldre og søsken kan komme på skolen og se på hva vi har jobbet med. Se eget infoskriv om 
dette. 
 
Mandag 11.nov skal elevene på besøk til Munchmuseet. Noe av gruppene vil være tilbake på 
skolen litt senere enn vanlig, og vil få avspasering for dette. Informasjon om dette kommer på 
skolemelding. 
  
Husk å gi beskjed til kontaktlærer ved fravær. Bruk skolemelding. 
 
 

Vennlig hilsen: Edvard (7.1), Kristina (7.2), Kristian (7.3), Anders (7.4), Eline, Maren, Adele, Eirik, 
Helene, Marit, Martine, Hannah, Maria og Anna.   

 


