
Oppdrag tirsdag 5. mai, 8. koronahjemmeuke, dag 2 
 
Riktig god morgen 7. trinn! 
 
Igjen melder YR om sol og sommer så jobb godt og vær 
effektive i dag, så kan du kose deg ute når du er ferdig.  
 
I dag er det norsk, matte og samfunnsfag som gjelder. 
Madelen, Tone og Kristine er tilgjengelig, Kristin etter 11.30 
pga noen møter. 
 

Norsk: 
 
(Husk at du har litt tid i morgen også- du skal levere innen kl.12.00 onsdag) 

 

 I dag skal du jobbe videre med nyhetsartikkelen din. Men først en generell 

tilbakemelding til alle: 

• Hold deg til “tema” og overskriften(e) du velger. Overskriften og 

innledningen skal si noe om hva nyhetsartikkelen din handler om, 

samtidig skal den vekke interesse. Det må være sammenheng med 

overskrifter og innhold. 

• Bruken av kilder. Hvis du skriver sitat eller avskrift MÅ du henvise til 

kilden. Alle skal bruke kilder når de skriver nyhetsartikkel!  

 

I dag skal du: 

1. Lese tilbakemeldingene du har fått på nyhetsartikkelen din (Se mail). 

2. Jobb videre med tilbakemeldingene du har fått.  

3. Legge inn kildene du har brukt på en riktig måte. Se informasjon lengre 

ned. 

• Se film om kildehenvisning: https://www.youtube.com/watch?v=rZr3WCT4Q4o  

• Se film: God kildebruk eller plagiat. Plage-Tor har svaret: 
https://ndla.no/nb/subjects/subject:19/topic:1:195877/topic:1:6738/  

 

Matte:  
Mål: Jeg kan regne med forskjellige måleenheter 

https://www.youtube.com/watch?v=rZr3WCT4Q4o
https://ndla.no/nb/subjects/subject:19/topic:1:195877/topic:1:6738/


 
Jobb 45 minutter på Multi Smart Øving. 
(Fredag blir det undervisning i Teams. Elin introduserer kapittelet Algebra) 
 
Samfunnsfag:  
Les s. 183-184 i Globus.  
Etterpå går du inn på denne siden www.reddbarna.no/klasserom 

1. Velg Flykntinger, se filmen. 
2. Når filmen er slutt klikk på det røde krysset øverst i høyre hjørne, du skal 

da komme til siden http://flyktninger.reddbarna.no/kloden 

3. Klikk på linken øverst til venstre: Hvorfor flykte og klikk på pila og se 
filmen der også. 

4. Hvis du vil lære mer kan du klikke på de andre linkene på toppen av 
denne siden eller gå videre med piltastene.  

http://www.reddbarna.no/klasserom
http://flyktninger.reddbarna.no/kloden

