
Ukeplan 7ABC uke 35   

 

 

 
 
Informasjon til elever og foresatte: 

• Foreldremøte onsdag 26. August kl 18:00  
 
De ulike klassene møter opp på:  
7A - AKS base 
7B - Matsalen 
7C - Personalrommet 
 

Er du usikker på hvor rommet er, møt opp utenfor ved portalen.  
 

 
 

 

 
 

     Ukas mål: 
Norsk  Jeg kan beskrive sjangertrekk ved intervju, nyhetsartikkel og reportasje 

Naturfag Jeg kan fortelle om Kristian Birkeland og Marie Curie 

Sam.fag Jeg kan bruke nettvett 

Engelsk Jeg kan fortelle om medias makt 

Matte Jeg kan addere og subtrahere med desimaltall 

KRLE Jeg kan fortelle om hvorfor og hvordan der er annerledes å være jente i Bangladesh 
sammenlignet med Norge 

Gym Jeg kan delta i ballspill og være en god lagspiller 



 
 

Lekser: 
Norsk: Alle elever skal lese minst 20 min sammenhengende hver dag. Dette føres inn i 

leseloggen og underskrives av en voksen. Øv på ukas øveord og finn ut hva de betyr. 
 
Første etasje: Les teksten Alice i eventyrland, som ligger på showbie. Fortell en voksen 
hva det var du leste. 
 
Andre etasje: Gjør s. 8 og 9 i arbeidsboken. 
 
Tredje etasje: Finn et debattinnlegg du liker, på internett eller i avis, og legg det ut på 
showbie. 

Matematikk: Første etasje: Gjør oppgave 1.17, 1.20  og 1.21. Husk eventuell utregning. Skriv svarene 
i rutebok. 
 
Andre etasje: Gjør oppgave 1.18, 1.22, 1.23 a, b og c, 1.24 a, b og c. Husk eventuell 
utregning. Skriv svarene i rutebok. 
 
Tredje etasje: Gjør oppgave 1.19, 1.23 i,j,k og l, 1.24 d,e og f, og 1.28. Husk eventuell 
utregning. Skriv svarene i rutebok. 

Engelsk: Main floor: Record yourself reading one of the two texts on Showbie (choose between 
first and second floor).  
 
First floor: Complete the activities about the text “The Missing Book Mystery”.  
 
Second floor: Complete the activities about the text “The Importance of Recycling”.  
 

Ukas øveord  

Norsk                        Engelsk 
nyhetsartikkel 
intervju 
reportasje 
ingress 
brødtekst 

recycle – resirkulere 
materials - materialer 
process – prosess  
containers – beholdere 
transformed - forandret 


