
Oppdrag mandag 27. april, 7. konronahjemmeuke, dag 1 

God morgen 7. trinn! Velkommen til en kort apriluke. Mandag er dagen med 

mest arbeid, når du er gjennom den, kommer det 3 dager med færre fag og 

mer varierte oppgaver. Fredag 1. mai er fridag        

Info om valgfag på ungdomsskolen kommer onsdag 29.april, kl 11.45 i rom 1 og 

12.15 i rom 2. det er innkalt til møte i Teams, på samme måte som 

morgensamlingene. 

Lykke til med matte, engelsk, naturfag og KRLE i dag. Madelen, Tone og Kristin 

er tilgjengelige i dag. 

I dag begynner et gruppearbeid i engelsk, så pass på at du setter av tid på 

morgenen i dag til å avtale når du skal jobbe med gruppa di, gjør gjerne avtaler 

for hele uka. Prosjektet skal være ferdig neste fredag, 8. mai.  

Matte:   

MÅL:  Jeg  kan regne med  strekning, fart og tid. 

Gjør kap 11.1 til 11.3 på campus. 
Jobb 45minutter på Smart Øving.  Dette er en lang økt, omtrent som matteimene mandag, 
men ta en pause etter 30 min, så får du delt det opp litt.  
 
Engelsk:   mål: Jeg kan fortelle på engelsk om en av statene i USA 

I dag begynner et gruppearbeid der du skal lage en Power Point presentasjon om en 

amerikansk stat sammen med en eller to til. Dere skal bruke teams og delt dokument. 

Presentasjonen skal være ferdig fredag 8. mai. Bruk mandagen til å planlegge når dere kan 

samarbeide, å se på listen over kriteriene og å fordele oppgavene. De første spørsmålene 

passer best til step 1, men fordel arbeidet rettferdig, alle skal jobbe med både bilder og 

tekst.  

Oppgaver og samarbeidsgrupper ligger nedenfor velkommen på klassenoteblokka. 

Oppgaven er delt i engelsk-mappa. Husk å bruke lista godt for å se om du har fått med alle 

kriteriene. 

Naturfag:  Jeg kan fortelle om hva spm skjer i øret når lydbølger treffer. 

1. Les side 177- 182 i Globus 

2. Gjør oppgave 1-4 på side 183. Lever i klassenotatblokka. (Hvis ikke klassenotatblokka 

virker, send oppgavene til Madelen på mail)        

 

KRLE: 



Mål: Jeg vet noe om jødedommens hellige skrifter og etikk. 

1. Les s.110 -111 i Du og jeg 

2. Finn siden du jobbet på i krle mappen(klassenotatblokka) i forrige uke.  

Uke 17- 18 Jødedommen. Fortsett å jobbe på den. 

Skriv ukas mål. 

3. Lag overskrift: JØDISK ETIKK 

4. Svar på spørsmål 6 – 10 under Kan du dette s.116. Husk å skrive fulle setninger 

som gir mening. 

 

 

 


