
                 7.trinn uke 6    
                                       03.02 – 07.02 

 

Informasjon 
 
Torsdag blir det tur. (litt værforbehold, evt.vanlig 

timeplan)  

Ta med ingrediensene til suppe ferdig 
oppdelt i biter. Lista finner du i 
klassenotatblokka under ukeplanen. 
Husk:  
Gode klær til å være ute en hel dag. 
Dyp tallerken og skje 
Drikke 
En vedkubbe, så tenner vi bål for hyggens skyld. 
Sitteunderlag 

Ukas mål 
Norsk: Jeg vet hvordan jeg kan bygge en 
faktatekst og hvordan jeg kan sjekke om 
kildene er pålitelige. 
Matematikk: Jeg kan begrepene: rettvinklet 
trekant, likesidet trekant, likebeint trekant. 
Jeg kan tegne trekanter og regne ut vinkler.  
English: I can understand facts about “my 
country” in English. 
KRLE: Jeg kjenner til religioner i andre land 
i verden. 
Samfunnsfag: Jeg vet hvor jeg finner fakta 
om landet mitt. 
Sosialt mål: Jeg kan samarbeide med 
gruppa mi om prosjektet. 
 

Lekser: 

Ukelekse Norsk ukelekse: 

Les og gjør oppgaver til teksten du har i lesepermen. Svarene skal skrives i 

klassenotatblokk under fanen “Lesehefte-oppgaver” uke 5. 

Sykkelen s.52: les arket 1 gang hver dag og gjør oppgavene. 

Et eple for friheten: les s.105 og 107 3 ganger i løpet av uka og gjør oppgavene. 

Vogntoget mot vest: les s.170-172 2 ganger i løpet av uka og gjør oppgavene  

Matte ukelekse: 30 minutter http://www.smartoving.no/ fordel arbeidet utover i 
uka. 
 

Tirsdag Les 10 minutter om landet gruppa di skriver om. Les på en av nettsidene det er 
linker til på oppgavesiden i klassenotatblokka eller i Globus eller en anne bok. Les 
om fakta du ikke skriver om selv. 
 

Onsdag Norsk: Øv/les på rettskrivingsreglene som du har skrevet inn i klassenotatblokken 

tidligere. Eventuelt se rettskrivingsregler s.88-94 i Zeppelin Språkbok. Det blir en 

annerledes variant av diktat denne uken. 

Torsdag  

Fredag Engelsk: Read and translate in TB. Practice answering the Activity questions for 
your text. If you need to write the answers to remember them, use the class 
notebook week 6 
Step 1: p 197.  Step 2: p 200-202  Step 3: p 203 - 205  
 
Matte: Mattedrill uke 6 
 

 

http://www.smartoving.no/


Ukas ord og uttrykk: 

Norsk:  
Øv på å skrive ordene riktig.  

Øv/les på rettskrivingsreglene som du har skrevet inn i klassenotatblokken tidligere. Eventuelt 
se rettskrivingsregler s.88-94 i Zeppelin Språkbok. Det blir en annerledes variant av diktat denne 

uken. 

English:    (useful words for the project) 
Practice understanding. Practice using the words in sentences. Practice saying the words right. 

Step 1 
Currency = 
myntenhet/valuta 
Square kilometres = 
kvadratkilometer 
Inhabitants = innbyggere 
Population = befolkning 
Constitution = grunnlov 
 
 

Step 2 
Currency = myntenhet/valuta 
Square kilometres = 
kvadratkilometer 
Inhabitants = innbyggere 
Population = befolkning 
Constitution = grunnlov 
Democracy = demokrati 
Language = språk 
 

Step 3 
Currency = myntenhet/valuta 
Square kilometres = 
kvadratkilometer 
Inhabitants = innbyggere 
Population = befolkning 
Constitution = grunnlov 
Democracy = demokrati 
Language = språk 
Indigenous people = urfolk 
Native people = innfødt 

Step 1, 2 & 3 

Norsk  Infinitive - Infinitiv Present tense 
-presens 

Past tense - 
preteritum 

Past patriciple – 
perfektum partisipp 

Å forlate/slutte 
Å ringe (med bjelle) 

Å løpe 

To quit 
To ring 
To run  

quit / quits 
 ring/ rings 
 run/ runs 

quit 
rang 
ran 

Have / has quit 
Have / has rung  
Have / has run 

 

Ukas timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Rom1 Rom2 Rom1 Rom2 Rom 1 Rom2 Rom1 Rom2    

1 økt 
08.30- 09.45 

Samling Samling Samling Samling Samling  

Mat Eng  No Mat Prosj No Krø  KH Mu Ma Eng 

Friminutt 
09.45- 10.05 

 
 

Basketkurv 
Grusbane 2 

Grusbane 2 Basketkurv 

 
Ballbingen 

 

2.økt 
10.05-11.05 

Eng  Mat Mat No No Prosj  Nat KH Eng Mu  Ma 

Spising 
11.05- 11.25 

          

Friminutt  
11.25-11.45 

Basketkurv  
 

Ballbingen/Basketkurv Grusbane 2 Basketkurv 

3 økt 
11.45-13.00 

prosj KRLE Prosj Prosj Prosj Prosj KH  Krø Ma Eng Mu 

prosj 

Friminutt 
13.00-13.15 

Grusbane 2 

 
Basketkurv  

 

Basketkurv 

 
Grusbane 2 

 

4.økt 
13.15-14.15 

KRLE prosj  Klassens time KH  Nat   

prosj FYFO 13.35-14.15 

 Leksetid  Leksetid Leksetid   

Mobilskole: bruk SKOOLER (evt SMS til 594 44 202).  Eks: OSE 7 Ola er syk i dag. Hilsen Kari 
Tlf til teamkontor 7: 40 90 56 33  (Ikke send sms til dette nr!)    www.oserodskole.no 

http://www.oserodskole.no/

