Ordenselever:
Ola og Austin

MANDAG 12.02

TIRSDAG 13.02

Start
08.30

Pause
9.3010.15
10.1511.00
11.4513.15
13.30
-14.15

1. Matematikk
Brøk
2. Norsk
Det var en mørk
og stormfull
aften…
Klassefortelling
3. Norsk
Leseøkt
Sakprosa

1. Matematikk
Brøk
2.Norsk
Leseøkt
Sakprosa
3. Samfunnsfag

Kapittelprøve.
4.Kroppsøving

4. Engelsk
Biography

5. og 6.
Sløyd/tekstil

Slutt

14.15

12.30

ONSDAG 14.02

Isfiskedag på
Soløyvannet
i regi av Statskog
og Bodø jeger- og
fiskeforening.

TORSDAG 15.02

FREDAG 16.02

1. Matematikk
Brøk

1.Tegneforming
2. Musikk

2.Norsk
Leseøkt
Ordklasser
Adjektiv
Vi tar buss fra
skolen 08.45
Alle får låne utstyr,
men det er
anledning til å ta
med eget
fiskeutstyr.
VIKTIG! Kle deg
godt med ull
innerst, gode
vintersko, lue og
votter og vindtett
yttertøy! Husk også
varm drikke og
sitte-/liggeunderlag.
Bussen går tilbake
13.30
Ca.14.00

3. Engelsk
Biography

4. og
5.Samfunnsfag

3. Data
4. Engelsk
Glosetest +
workbook
5. KRLE
Framlegg

Tema: På flukt.
Gruppearbeid: veggavis.

6. Musikk
Rocken's
historie

14.15

13.15

Lekse: Se arbeidsplan

Hei!
På onsdag skal vi på isen på Soløyvannet og fiske og kose oss både 6. og 7. trinn ilag. Vi har hatt slike turer
tidligere med stor suksess. Vi kommer til å være der hele dagen, uten mulighet for å sende noen hjem for å kle
på seg mer og det kommer til å bli kaldt, derfor er det utrolig viktig at alle er riktig kledt fra topp til tå! Det
må være rommelig fottøy med ullsokker, ullundertøy, mellomlag (ull/flece) og vindtett yttertøy, gode votter og
lue samt stort sitteunderlag. Det er også godt å ha med ekstra votter og varm drikke.
Hilsen
Stein-Hugo

Arbeidsplan
Norsk

Rett opp skrivefeil og skriv klassefortellinga om din person pent i skriveboka.
Les side 108-114
Gjør oppgave 2, 3, 4 og 5 side 115

Les minst 15 minutter i stillelesingsboka hver dag.
Engelsk
Step 1: Les side 108-113. Oversett side 108-109 Gjør oppgave 134, 135, 139, 143
Step 2: Les side 108-113. Oversett side 110-113 Gjør oppgave 136, 139, 140, 144
Step 3: Les side 108-115. Oversett side 114-115 Gjør oppgave 136, 140, 141, 145
Step 1
autobiography-selvbiografi
famous- berømt
born-født
writers-forfattere
married – gift
twice-to ganger
taste-smake
finish-slutte
travelled-reiste
shot down-skutt ned
became-ble

Step 2
childhood-barndom
career- karriere
occupied- opptatt
while- mens
at all- i det hele tatt
influence- innvirkning (innflytelse)
followed – fulgte
rescue –redde
flat – leilighet

above – over
back – tilbake
shed – skur (utebod)
adored – forgudet
death – død (substantiv)
obsessed –besatt
later on – senere
might - kan
lawn – gressplen
proud - stolt

Matematikk: Gjør følgende oppgaver i løpet av uka: 52-54, 61-64, 66-68, 73-74, 77-80, 84-87,
89-90, 102-108 på s. 21-31 i Grunntall 7b.
Naturfag: Forbered deg til prøven gå gjennom spørsmålene og sammendragene på side 89, 97, 101, 113,
121 og 131. Sjekk om du kan svare på disse og forklare begrepene.
Fagmål:
Norsk: Kunne skrive enkle rapporter med rapporthode som inneholder avsender, dato og problemstilling,
plan for hva du skal gjøre og hvordan og resultat.
Naturfag: Kunne forklare og fortelle om strøm, spenning, motstand, elektrisk krets, komponent,
seriekobling, parallellkobling, elektromagnet, energi, fornybar energi, vannkraft, fossilt brensel,
biobrensel, turbin, generator, drivhuseffekt og global oppvarming til prøven.
Engelsk: Kunne lese og forstå en biografi på engelsk. Kunne skrive bioagrafisk tekst.
Matematikk: Kunne addere og subtrahere brøker.
Samfunnsfag: Jeg kan forklare hvorfor noen må flykte fra hjemlandet sitt. Jeg kan fortelle hvor
flyktninger som kommer til Norge kommer fra. Jeg kan samtale med andre om hvordan det kan være å
komme som flyktning til et fremmed land. Jeg kan fortelle om arbeidet som FN og andre internasjonale
organisasjoner gjør for å hjelpe flyktninger.
7A: Monica Røshagen mail: monica.roshagen@bodo.kommune.no
7B: Stein Hugo Johnsen, mail: stein.hugo.johnsen@bodo.kommune.no
Einar Hernes mail: einar.hernes@bodo.kommune.no
Roger Baade mail: roger.baade@bodo.kommune.no
Tlf. Skole: 75 55 65 30 og tlf. arbeidsrom på skolen : 75 55 65 44.

