
                 7.trinn uke 12   
                                       16.03 – 20.03 

 

Informasjon 
 
Hei alle i 7. trinn! 
Vi fortsetter å legge ukeplanen her sånn at dere 
ser hva det skal jobbes med denne uka. 
 
Vi kommer til å ha ukelekser som før, det er ting 
du skal jobbe med flere ganger i uka i tillegg til 
dagens oppgaver. 
 
I tillegg vil vi lage et dagsprogram som ligger på 
en egen side nedenfor ukeplanen her. Nytt 
program legges ut for hver dag. 
 
Vi følger med på det du gjør på Multi og Read 
Theory, og vil svare og kommentere på 
innleveringer på mail og klassenotatblokka, så 
husk å følge med på svarene når du har levert 
noe. 
  

Ukas mål 

Norsk: Jeg kan skrive en bokanmeldelse. 

Matematikk: Jeg kan regne med prosent. 

English: I can tell someone in my family 
about a famous person who did important 
things for other people. 

KRLE: Jeg vet noe om hinduismens hellige 
skrifter og etikk. 

Naturfag: Jeg vet litt om statisk elektrisitet. 

Samfunnsfag: Jeg vet hva en husmann var. 

Sosialt mål: Jeg kan ta ansvar ved å følge 

retningslinjene og jeg kan holde ut i 

arbeidet hjemme. 

Lekser: 

Ukelekser 

Norsk ukelekse: Les og gjør oppgaver til en valgfri bok: https://skole.salaby.no/5-

7/biblioteket fordel arbeidet i løpet av uka. 

Matte ukelekse: 60 minutter http://www.smartoving.no/ fordel arbeidet utover i uka. 

KRLE ukelekse: Gjør ferdig oppgavearket om hinduismen uke 11 og 12. 
 
Engelsk ukelekse: jobb minst 30 minutter med Read Theory 

Norsk: Les og skriv leselogg til boka di. 

 

English:     
Practice understanding. Practice using the words in sentences. Practice saying the words right. 

Step 1 
Fighter – kriger 
Violence – vold 
Fair – rettferdig 
Laws - lover 
Idea – ide, tanker 
 
 

Step 2 
Fighter – kriger 
Violence – vold 
Fair – rettferdig 
Laws - lover 
Idea – ide, tanker 
However – imidlertid, uansett 
Block – kvartal 
Mile – ca 1,6 km 

Step 3 
Fighter – kriger 
Violence – vold 
Fair – rettferdig 
Laws - lover 
Idea – ide, tanker 
However – imidlertid, uansett 
Block – kvartal 
Mile – ca 1,6 km 
Boycott – boikott 
Civil Rights Movement –  
borgerrettighetsbevegelse 

https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket
https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket
http://www.smartoving.no/


Step 1, 2 & 3 

Norsk  Infinitive - 
Infinitiv 

Present tense -
presens 

Past tense - 
preteritum 

Past patriciple – perfektum 
partisipp 

Å snakke 
Å bruke, spandere 
Å spre, dele ut 

To speak 
To spend 
To spread 

 speak/ speaks 
 spend/ spends 
 spread/ spreads 

spoke 
spent 
spread 
 

Have / has spoken 
Have / has spent 
Have / has spread 

 

Gi beskjed ved sykdom som gjør at eleven ikke kan jobbe med skolearbeid! 
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