
                 7.trinn uke 49 
                                       02.12 – 06.12 

 

Informasjon 
 

• Husk refleks som synes både forfra og 
bakfra. Vi teller hver dag! 
 

• Mandag har vi sosial dag på tvers av 
trinn, vi skal bl.a. pynte juletreet i Aulaen, 
ta med kopp hvis du vil ha gløgg. 
 

• Vi skal følge SOS Barnebyers 
”adventskalnder” i desember. Det er en 
Omvendt julekalender. Hvis noen ønsker 
å gi et bidrag til SOS er det helt fivillig og 
ikke noe skolen organiserer. Dere kan 
lese mer om Omvendt Julekalender på 
www.sos-barnebyer.no/omvendt-
julekalender-familie  

Ukas mål 

Norsk: Jeg jobber godt med regler i 
rettskriving.  

Matematikk: Jeg kan regler for 
multiplikasjon. 

English: I can write about a film I have seen 

KRLE: Kirkehistorie Jeg vet hvordan 
reformasjonen kom til Norge. Jeg vet om 
noen forandringer som kom med 
reformasjonen og hva en katekisme er.  

Naturfag: Jeg vet hvordan vind oppstår 

Samfunnsfag: Jeg vet hva filosofene gjorde 

for at menneskerettighetene skulle bli til. 

Sosialt mål: Jeg kan respektere at også jeg 

har ansvar for bærekraftig adferd. 

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. 127 og 128 3 ganger i løpet av uka og gjør oppgavene. 

Kristoffer Colombus:les s.104-106 to ganger og gjør oppgavene. 

Matte ukelekse: 45 minutter http://www.smartoving.no/ fordel arbeidet utover i 
uka. 
KRLE ukelekse: Oppgaven om reformasjonen i Norge må gjøres ferdig denne 
uken.  

Tirsdag 
Norsk: 15 min i egen bok. Skriv et kort referat av det du har lest i klassenotatblokk 
under “Norsk” --> “Lekser uke 49”. 

Onsdag  

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

under “Norsk” --> “Lekser uke 49”. 

 

Fredag Engelsk: Practice the words. Write a text in English about your favourite film or 
series. Describe shortly what the film is about and tell why you like it.   
Step 1: at least 4 sentences. Step 2: at least 5 sentences Step 3: at least 6 
sentences.   

http://www.sos-barnebyer.no/omvendt-julekalender-familie
http://www.sos-barnebyer.no/omvendt-julekalender-familie
http://www.smartoving.no/


 

Ukas ord og uttrykk: 

Norsk:  
Øv på å skrive ordene riktig.  

Jeg stekte meg en vaffel fordi jeg elsker vafler. 
Jeg trengte en klem, og alle ga meg klemmer. 

I dyreparken kan du se en sjimpanse. 
Til vinteren kan vi gå på skøyter. 

Det er sjelden du møter på et skjelett. 
 

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

Step 1 
Stingy – gjerrig 
Selfish – egoistisk 
Clerk – kontorarbeider 
Coal – kull 
Ghost – spøkelse/ gjenferd 

Step 2 
Stingy – gjerrig 
Selfish – egoistisk 
Clerk – kontorarbeider 
Coal – kull 
Ghost – spøkelse/ gjenferd 
Holly – kristtorn 
Ivy – eføy 
Misteltoe - misteltein 

Step 3 
Stingy – gjerrig 
Selfish – egoistisk 
Clerk – kontorarbeider 
Coal – kull 
Ghost – spøkelse/ gjenferd 
Holly – kristtorn 
Ivy – eføy 
Misteltoe – misteltein 
Grumpy – grinete 
Whining - klynkende 

Infinitive - Infinitiv Present tense -
presens 

Past tense - 
preteritum 

Past patriciple – perfektum 
partisipp 

Norsk  

Step 1, 2 & 3 

To hear 
To hide 
To hit 

Hear/hears 
Hide/hides 
Hit/hits 

heard 
hid 
hit  

Have/has heard 
Have/has hidden 
Have/has hit 

Å høre 
Å gjemme 
Å slå 

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  

Sosial dag  Mat Mat Samf No Krø  KH Mu Ma Eng 

Friminutt 
09.45- 10.05 

 
 

Basketkurv 
Grusbane 2 

Grusbane 2 Basketkurv 

 
Ballbingen 

 

2.økt 
10.05-11.05 

Sosial dag  Ma/no Ma/No 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/

