
                 7.trinn uke 50   
                                       09.12 – 13.12 

  

Informasjon 

• Torsdag skal vi på tur. Vi lager  
grønnsaksuppe i en stor kjele. Alle tar med 
en grønnsak hver, kuttet i små biter. Liste 
over hvem som tar med hva legges i 
klassenotatblokka. 

• Ta med suppebolle og skje, drikke og evt 
litt lunsj hvis du trenger.  

• Vi tenner bål, ta med en vedkubbe.  

• Husk varme nok klær! 

Ukas mål 

Norsk: Jeg jobber grundig med leseleksen 
og diktatordene.  

Matematikk: Jeg kan dividere med 
desimaltall. 

English: I can make questions from A 
Christmas Carol. 

KRLE: Jeg kan fortelle om kristendommens 
historie i Norge frem til reformasjonen. 

Samfunnsfag: Jeg kan fortelle om en av de 

store oppdagerne. 

Sosialt mål: Jeg kan vise respekt for at alle 

er forskjellige og har ulik humor. 

Lekser: 

Ukelekse Norsk ukelekse:  

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

klassenotatblokk under fanen “Lesehefte-oppgaver” 

Leonardo da Vinci: les arket 1 gang hver dag og gjør oppgavene. 

Det kom et skip...: les s. 129 og 130 3 ganger i løpet av uka og gjør oppgavene. 

Kristoffer Colombus:les s.105-109 2 ganger og gjør oppgavene. 

 

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

Tirsdag 
Norsk: Les15 min i egen bok. Skriv et kort referat av det du har lest i 
klassenotatblokk under “Norsk” --> “Lekser uke 50”. 

Onsdag Samfunnsfag: Gjør ferdig presentasjonen din av en oppdagelseereisende og del 

den med eller send den til Kristin på mail. 

 

Torsdag Norsk: 15 min i egen bok. Skriv et kort referat av det du har lest i klassenotatblokk 

under “Norsk” --> “Lekser uke 50”. 

Fredag Engelsk: Practice the words and the verbs. Read your text in BF (A Christmas 
Carol) and make questions from the text. Write in the class-notebook . 
Step 1: at least 4 questions. Step 2: at least 5 questions Step 3: at least 6 questions.   
Norsk: Øv på diktatordene, det blir diktat på fredag. 
 
Matte: Mattedrill. Husk underskift og retting! 
 

 

 

http://www.smartoving.no/


Ukas ord og uttrykk: 

Norsk: Øv på å skrive ordene riktig.  

Rommet var fullt av folk 
Elin vil ha is allikevel 

Tone begynte å vaske frivillig 
Kristin er sjelden syk 

Sjimpanser liker bananer 
Kristine trengte en kjevle 

Hilde er veldig kilen 
Benthe stoppet en tjuv 

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

Step 1 
Which – hvilken 
Where – hvor 
Who – hvem 
When – når 
What – hva  

Step 2 
Which – hvilken 
Where – hvor 
Who – hvem 
When – når 
What – hva 
Ashamed – skamfull 
Neglect – forsømt (ustelt) 
Lesson - lærepenge 

Step 3 
Which – hvilken 
Where – hvor 
Who – hvem 
When – når 
What – hva 
Ashamed – skamfull 
Neglect – forsømt (ustelt) 
Lesson – lærepenge 
Fellow – venn / kompis 
I am in earnest – jeg mener det 

 
Norsk  

 
Infinitive - Infinitiv 

 
Present tense -
presens 

 
Past tense - 
preteritum 

 
Past patriciple – 
perfektum partisipp 

Step 1, 2 & 3 

Å holde 
Å skade 
Å beholde 

To hold 
To hurt 
To keep 

Hold / holds 
Hurt / hurts 
Keep / keeps 

held 
hurt 
kept  

Have / has held 
Have / has hurt 
Have / has kept 

 

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  

Ma/En En/Ma Kartleggingsprøve 

i matte 

Samf No Krø  KH Mu Ma Eng 

Friminutt 
09.45- 10.05 

 Kartleggingsprøve 

i matte 

Grusbane 2 Basketkurv Ballbingen 

2.økt 
10.05-11.05 

Sangsamling Kartleggingsprøve 

i matte 

No Samf 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 

No KRLE Samf Samf KRLE KRLE KH  Krø Ma Eng Mu 

Friminutt 
13.00-13.15 

Grusbane 2 

 
Basketkurv  

 

Basketkurv 

 
Grusbane 2 

 

4.økt 
13.15-14.15 

KRLE  No  Klassens time KH  Nat  No No  

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/

