Onsdag denne uka blir det isfiske på Soløyvannet
Vi blir busset begge veiene .Kle dere etter været.
Ha med matpakke og varm drikke og sitteunderlag
Egne pilkestikker kan du ta med, så slipper du å vente

Start
08.30

Pause
9.30-

MANDAG 12.02

TIRSDAG 13.02

Norsk:Lesing
Sakprosa

Norsk:Lesing
Sakprosa

Engelsk
Modern literature

Engelsk
Biography

10.15

10.15-

13.15
13.30-

Gym

Kunst og
håndverk

TORSDAG 15.02

FREDAG 16.02

Norsk Lesing
grammatikk

Musikk
Tegneforming

UKESJEKK
NORSK,ENGELSK

Musikk
7B
Tegneforming 7 A

7A
7B

Tema. Artister
FREMLEGGING
7A

7B

Matematikk:

Tema: På flukt.
Gruppeoppgave (lage
veggavis).

Naturfag
Vi forbereder
prøven som skal
handle om
elektrisitet og
energi
Musikk

7B

Gym
7A
FREMLEGGING
14.15

7A
7B

Samfunnsfag
Brøk

Musikk
Gym
Matematikk
Data

ISFISKEDAG

10.15 Mnd sang
og dans

Matematikk:
Brøk

11.00

11.45-

ONSDAG 14.02

KRLE 7A/7B

Gruppearbeid.
Framføring av
PowerPoint
presentasjoner.

Matte:. 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.
Norsk : Ukelekse: :

Arbeidsplan i norsk (skal være ferdig til torsdag:
Les side 108-114 i Språkboka. Se side 9. Lær deg å lage en forskningsrapport der du skriver ned ei problemstilling, lager en plan
og skriver ned resultatet du finner ut.

Lær deg å skrive disse ordene: vafler ,interessant ,skjegg ,hvalfangst,stygt,livsfarlig,hvem
Naturfag
Start arbeidet med å forberede prøven i naturfag. Lesestoff: 84-131
Huskespørsmål: Side 89, 97, 101, 113, 121 og 131
Begreper: Strømkrets, isolator, seriekobling, parallellkobling, koblingsskjema, spenning, strøm, motstand,
elektromagnetisme, energi, vannmagasin, generator, fornybar ressurs, biobrensel, fossilt brensel,
drivhuseffekt, global oppvarming.

ENGELSK

Step 3
Les Textbook s.114-115 Going solo

Step 2

Oppattlekse s. 110-113
Workbook s.76 oppg.136 a,b
Svar på oppgavene.i skriveboka

Words:
Yelling-rope
Leaping-løpe
Tear-rive i stykker
Flew-flyktet
Ramming a cartridge into the
breech –putte patroner i lomma

Det er mye tekst
I biografien om J.K
Rowling.
Du må lese hver dag. Del
opp teksten og øv.
Oversett teksten til norsk
i hodet ditt.Glosene du
trenger finner du på side
256-257

Chasing-jager
Robe-kappe
Scarlet-purpurrød
Tassel-dusk
Startingly close-sjokkerende nær
Ignore-overse
Altering-gjøre om
Pace-skritt
Gjør copy som du får hos lærer.
Gjør oppg.139 i Workbook s.77

Læringsmål:

Norsk : Kunne vite hva sakprosa er. Kunne lage å skrive i en forskningsrapport
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.
Engelsk : :.Kunne lese og skrive en biografi
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.
7BA Roger Baade mail: roger.baade@bodo.kommune.no
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.noTlf. Skole: 75 55 65 30 og tlf. arbeidsrom på skolen: 75 55
65 44..

