
Kjære flittige 7. trinnselever!  

Vi er glade for at dere holder motet oppe og gledet oss over å få snakket med mange av 

dere i går. Vi håper vi får tak i resten i dag.  

I dag skal du jobbe med 3 fag. Det er lurt å gjøre seg ferdig med Norsk før du tar K&H og 

Gym. Kristine er bare tilgjengelig mellom 09.00-11.00 hvis det er spørsmål rundt norsk-

faget.  

Du velger selv rekkefølgen på oppgavene. Husk på å ta pauser og vær aktive også når det 

ikke er kroppsøving. Vi lærere har pause mellom 11 og 12 i dag. 

Norsk  

Fortsett/start med bokanmeldelse.  Alle får kommentarer i dokumentet. Sjekk mailen etter 

hvert som du har delt dokumentet med meg.  

Bokanmeldelse: 

Last ned skjemaet til din PC, velg «aktiver redigering» når dokumentet er åpnet i Word. Gå 

til fil og «lagre som» Gi dokumentet ditt navn «Bokanmeldelse». Begynn å skrive       Husk 

at du skal bruke leseloggen som hjelp for et godt handlingsreferat og for å kunne gi noen 

gode eksempler på hva som er positivt/negativt ved boka. Eksempel på hva som må være 

med i bokanmeldelsen står lengre ned i dokumentet. Dokumentet skal deles med Kristine 

når det er ferdig slik at du kan få den godkjent. Send meg mail ved spørsmål        

Ferdig med bokanmeldelse:  

Start med å planlegge PowerPoint presentasjonen av boka. Du finner et eget skjema for 

planleggingen av PP på “velkommen” siden i klassenotatblokk. Skjemaet heter 

Planleggingsnotat til PP-Bokpresentasjon .  

Step/gruppe 3 skal fylle inn alle punktene.  

Step/gruppe 1 og 2 trenger ikke fylle inn det som er markert med 3-tall (3), med mindre 

dere ønsker det selv. 

Husk at du også skal lese inn på PP, enten alt eller noen av sidene.  

PP skal være ferdig i slutten av neste uke, så ta deg god tid til å gjøre et grundig arbeid. 

Eksempel på en bokpresentasjon her: https://youtu.be/gaMPZgUQ3Cg 

Kunst&Håndverk 

Her er det 3 oppgaver.  

Velg hvilken rekkfølge du tar dem i, oppgave 2 er det ikke meningen du skal bli ferdig med i 

dag. Oppgave 3 hopper du over hvis du har mye å gjøre på oppgave 1.  

https://youtu.be/gaMPZgUQ3Cg


1. Hvis du/gruppa di har litt igjen å redigere på StopMotion filmen, gjør den ferdig og 

last den opp på PCen. Sende den eller del den med Kristin. Jeg har avtalt med Erik M 

at dere kan ringe ham hvis dere trenger hjelp. 

2. Oppgaven finner du her. 

https://ferderkulturverksted.no/fotojakt/?fbclid=IwAR0lnCOC2VpF19StspIL-

S1d7GC2TndPC89kuhtGZl5U-oOA2UfRV0CHJ70 

Del fotomontasjen med Kristin når du er ferdig, men bruk litt tid, denne skal leveres 

senest neste torsdag.  

3. Landart, dette har vi gjort før, men det er morsomt med en repetisjon for deg alene. 

- Gå ut og ta med deg mobil eller fotoapparat. 

- Bruk god tid på å lage et bilde med et symmetrisk mønster. 

- Ta bildet så rett ovenfra som du kan, se etter at ikke skygger ødelegger for bildet. 

- Velg det beste bildet, last opp på PC og send til Kristin 

på mail.  

Eksempler:  

 

Kroppsøving 

Velg 4 av aktivitetene, dokumenter gjerne og send Kristine bilder av dagens aktivitet: 

1. Hopp 20 min på trampoline  

2. spill badminton med en hjemme 

3. Hopp hoppetau i minst 10 min- tell hvor mange ganger du klarer å hoppe uten å 

stoppe, send resultatet på mail til Kristine. 

4. Kast frisbee med en hjemme 

5. Gå en tur på rulleskøyter. 

6. Løp opp en bakke, ta seks armhevinger på toppen for så å løpe ned igjen, gjentas 4 

ganger. 

7. Gå en tur på 30 min med høyt tempo. 

8. Sykkeltur på 20 min (husk hjelm!). 

Ved dårlig vær eller manglende mulighet for å gå ut for å gjennomføre aktivitetene, velg 

disse to treningsoppleggene (kan gjøres ute om du vil det). 

https://livegymskole.no/treningstime/19920/kondisjonstrening_med_victoria 

https://livegymskole.no/treningstime/19918/styrke_med_victoria 
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