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Ukeplan
uke 41 7.trinn
11.okt- 15.okt. 2021

Beskjeder til hjemmet:
Håper alle har hatt en fin høstferie😊
Alle utdragene til Bokslukerprisen ligger som lydfiler på nettsiden:
https://bokslukerprisen.no/
Alle elever skal ha med seg gymtøy/ dusjtøy hver mandag og fredag.

Lekse til:

Lekser

HUSK

Tirsdag:

Matte: Vi skal ha matteprøve på torsdag. Jobb minst

Bibliotek

15min. med «Kan du dette» s.32-33. Hvis du er ferdig
jobb videre med s. 34-39.
Engelsk: Rød + Gul: Gjør ferdig ark med bøyning av
verb.

Onsdag

Lesing: Les utdraget fra Charlie Drømmevandrer i
Bokslukerprisen. Skriv ned hva du likte/ ikke likte med
utdraget på notatsiden i boka. Husk å registrere på
Norlijunior!

Torsdag

Norsk: Les s. 37-39 i Zeppelin lesebok.
Matte: Vi skal ha matteprøve i morgen. Jobb minst
15min. med «Kan du dette» s.32-33. Hvis du er ferdig
jobb videre med s. 34-39.

Fredag

Lesing: Les utdraget fra Hva skjedde egentlig med deg
i Bokslukerprisen. Skriv ned hva du likte/ ikke likte med
utdraget på notatsidene i boka. Husk å registrere på
Norlijunior!
Engelsk: Engelskprøve i kapittel 1. Øv på verbtidene s.
26-27 i TB + direkte og indirekte tale s. 23 i TB.

GYMTØY
Joggesko og
badetøy (for
de som vil
bade).

.

Kunnskapsmål:
Norsk: Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne
opplevelser og med forståelse for språk og innhold.
Matematikk: Jeg kan multiplisere med flersifrete tall.
Engelsk: Kapittelprøve.
Sosialt mål: Lek, glede og humor: Utforme og ta del i ulike lekeaktiviteter.

Focus words
English

Red
Norwegian

English

Yellow
Norwegian

Irregular verbs
Infinitive

Past tense

Perfect participle

Norwegian

Renate mail: renate.love.saetren@lyngdal.kommune.no
Elsa mail: elsa.gyland@lyngdal.kommune.no
Ole Fredrik mail: Ole.Fredrik.Hananger@lyngdal.kommune.no
Adresse til skolens hjemmeside:
https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skoleoversikt/aa-barneskole/
- Fravær/ beskjeder skal inn i Tieto- appen.
- Beskjeder må gis før klokka 08.15. Etter dette må man ringe skolen.
- Skolen sitt telefonnummer: 41 86 89 12
- Ukeplanen legges ut på hjemmesiden hver uke.

Forslag til skolearbeid ved hjemmeskole (de første dagene.)
-

Lese hyllebok 20 min.
Lytt til lydbok på Salaby: https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket
Jobb 20 min. videre i matteboka di.
Jobb 20 min på Salaby på matte.
Jobb 20 min på Salaby på engelsk. Practise your reading.

