
7.klasse uke 35 
Ukens bibelvers: Romerne 12:10 NB 
Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! 
Kappes om å hedre hverandre! 

Lekser Til tirsdag  Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Norsk Intervju en voksen og skriv 

svarene i norsk skrivebok. Still 

oppfølgings-spørsmål underveis.  

 Les sidene 19-21 i KRL-boka 

“Troens vei”. Skriv ned 

vanskelige ord på gul lapp. 

Les 10 min i valgfri bok. Skriv lese-

referat.  

Matte Gjør oppgave 10 og 11 side 26. Les om sektordiagram s 28.Gjør 

oppgave 30 side 45. Skriv i skrivebok. 

Gjør oppgave 32 s 47. Skriv 

ned svarene. 

Forklar med egne ord hva et 

søylediagram, linjediagram og 

sektordiagram er og hva de brukes til. 

Engelsk  Lese «Listeners» på side 10-11 i 
textbook. Les høyt til en voksen. Husk 
å også øve på ordene i margen.  

 Øve på ordene i margen s.10-11. Dette 
kan du også gjøre på Quizlet. Øv på å 
både lese og skrive ordene. Gloseprøve 
fredag.  

Samf/nat     

Annet Husk forkle, hårstrikk og innesko 
til Mat og helse! 

Husk gymtøy til onsdag (ute og inne).  Husk svømmetøy. 

Lærings-
mål/ 
tema 

Norsk: Vi trener på å skrive intervju. Vi lærer om reportasjer. 
Matte: Statistikk. Kunne lage søylediagram, linjediagram, sektordiagram og frekvenstabell. 

Engelsk: Mediebruk; kunne snakke om ulike medier og hva de bruker de til. Verb – ‘simple present’ og ‘present continuous’ 

Natur: Forskere. Vi jobber videre med powerpointen. Musikk: Boomwhackers, trommer og «He`s got the wole world” 

KRL: Lære ukens bibelvers. Kunne fortelle om apostlene og de første kristne. 

K&H: Vi trener på å tegne med blyant. Å tegne det man “ser”, ikke det man “tror man ser”. Å tegne sin egen hånd. 

Gym: Kunne sette mål for egen trening og utvikling. Kunne lære prinsipper for å utvikle ferdigheter i ballspill. 

M&H: Hygiene på kjøkkenet. 

Til Hjemmet:  
I morgen er det foreldremøte for HELE skolen tirsdag 30.august. Fellesmøtet blir klokka 19-20 i Karisma, og eget 7.klasse-møte klokka 20-21 i 7.klasserommet. 
 

Bare ta kontakt om det skulle være noe      

Kontaktlærer, Marit Bådsvik, tlf: 97572267,  marit.baadsvik@skg.as,  
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