
 

 

 

 

 

 
Oppmøte ved fast oppstillingsplass kl. 09.00 (tidligst kl. 08.55). 
Kle deg etter været. Vi har uteskole nesten hver dag, uansett vær. 
Pennalet må være i orden, og ingen kan låne av hverandre. 

Husk smittevern        

 

UKEPLAN KLASSE 7C UKE 2 

TID Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

09.00- 
10.45 

 
NORSK (He) 

*Lesestund 
*Svensk/dansk 

*Adjektiv 

 

 
NORSK (He) 

*Lesestund 
*Klassens time 

*Elevrådsmøte kl. 10 
*Verb 

 

  
NORSK (He) 
*Leseforståelse 

(overgansgsprøven fra 2018) 
*Lesestund 

 

 

 
SAMFUNNSFAG (N) 
*Oppdagelsesreisende 

 
NATURFAG (He) 

  *Lesestund 

*Koding 

 

10.45-
11.15 

SPISEPAUSE 

 
SPISEPAUSE 

 
SPISEPAUSE 

 
SPISEPAUSE 

 
SPISEPAUSE 

 

11.15-
12.15 
 
 

 
ENGELSK (N) 

*Simple past/past progressive 

 
KROPPSØVING (He) 

 

Vi går til Skullerud og 

aker igjen.  

 

Kle dere varmt og ha 

helst med eget akebrett. 

 

Det er lov til å gå direkte 

hjem kl. 13.30. 

 

 
Matte (He) 

*Geometri 

 

 
K & H (B) 

 
ENGELSK (N) 

*Simple past/past progressive 

12.15-
12.30 

PAUSE UTE 

 
PAUSE UTE 

 
PAUSE UTE 

 
PAUSE UTE 

 

12.30-
14.00 
 

 
KRLE (He) 

*Islam 

 

 
NORSK (He) 
*Svensk/dansk 

*Adjektiv 
 

 
K & H (B) 

 

 
MUSIKK (N) 

     GOD HELG! 

      

 



 

 

Fag  Mål  Lekse  

Matte   Jeg vet at vinkelsummen i trekanter er 180°.  
Jeg vet at vinkelsummen i firkanter er 360°.  
Jeg vet hva som menes med kongruens og formlikhet.  

Multi NETTOPPGAVER: Gjør kap. 4, oppg. A - nivå 2   
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_7a_4  

Norsk   Jeg kan lese svenske og danske tekster og gjenfortelle 

det viktigste.  

Jeg kan forklare hva et adjektiv er.  

Jeg kan finne adjektivene i en tekst.  

Jeg kan gradbøye adjektiv. 

Les den svenske teksten (deles ut på mandag). Gjenfortell det viktigste fra teksten 
skriftlig i norsk skrivebok.  
 

Ord for alt SPRÅKBOK: Gjør oppg. 76 A, B og C, s. 202. Les i minst 20 minutter hver 

dag i egen bok. 

Engelsk  Jeg kan forskjellen på verbformen “simple past” og “past 

progressive”   

Husk gloser!  

Gjør oppgave 3:40 på side 87 i workbook. Skriv svarene i engelsk skrivebok.  

Naturfag

   

Jeg kan bruke grunnleggende prinsipper i 

programmering, som variabler, løkker, vilkår og 

funksjoner, og delta i samtaler om bruken av disse.  

  

Samf.  Jeg kan noen fakta om hvordan europeiske 

oppdagelsesreisende utforsket og erobret andre land 

fra ca. 1400-tallet av.  

Velg en av de oppdagelsesreisende vi har snakket om så langt.  
Skriv 10 faktasetninger om   personen,  
og lever i Teams.  
Skriv informative setninger.  
Du finner informasjon i Globus s. 78 – 99.  
  

KRLE  Jeg kan fortelle om historien til Islam i Norge.    

Sosialt 

mål  

Jeg tar av meg lue, caps, hette og yttertøy når jeg er i 

klasserommet.  

  

https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_7a_4


 

 

 

 

Gloser Ukens grammatikkregel 

Engelsk Norsk 

Exhausting  Utmattende   ADJEKTIV  

 

Adjektiv er ord som forteller hvordan noe eller noen ser ut.  

Adjektiv kan gradbøyes i tre former: positiv, komparativ og superlativ 

Relax  Slappe av  

Christmas  Jul  

Holidays  Høytider   

Family  Familie  

Ate  Spiste  

Celebrated   Feiret  

 

 

INFORMASJON  
 

Leksehjelp: Leksehjelp utgår på ubestemt tid.  
.   

Passer: Vi anbefaler å skaffe seg egen passer.  
  
Smittevern: Husk at ingen kan låne blyanter o.l. av andre på skolen. Noen trenger litt hjelp med å huske å møte forberedt på 
skolen med det som skal være i pennalet, så det er fint om dere sørger for en liten påminnelse hjemme.  
 

 


