
Plan for 7. klasse      
Uke 1-2      
           

Læringsmål:                                                                                                                                                                                   
Norsk: Kunne vurdere film. Kunne vite når du skal bruke å og  

                når du skal bruke og. 

                   Matte: Kunne måle og beregne vinkler. Kunne navngi vinkler 

                                           og beregne nabovinkler og toppvinkler. Kunne navn på deler av en sirkel, som   

                                           sentrum, radius, diameter, omkrets og sektor. 

       Engelsk: Kunne skrive en biografi. Repetere kap. 3: Modern literature.  

Norsk:           

 Jobbe med  kap. 5 og 6  i Zeppelin Lesebok, uke 1. 

 Vi skal blant annet se film og skrive filmanmeldelse. 

  Jobbe med kap. 4 i Zeppelin Språkbok, uke 2. 

 I løpet av kapittelet skal vi blant annet lære om rett bruk av og/å. 

 Tilhørende oppgaver i arbeidsbok. 

 http://www.lokus123.no/zeppelin              

Matte:            

 Kap.  «Geometri». Husk å ha med gradskiva di! 

  I perioden jobber vi mye med gradskiva og passer. 

 Husk underskrift på matteprøver 

 Oppgaver som skal regnes hjemme står i Oppgavebok. Leksene samles inn på 

torsdag, som tidligere. 

   http://www.gyldendal.no/multi 

Engelsk: 
 Kap. 3: Modern literature 

 Kapittelprøve 12. januar 
 Biografi. Adjektiv og adverb. 

 Vi arbeider med grammatikk og tekstforståelsesoppgaver i WB. 

 www.stairs5-7.cappelendamm.no                  

                 

 

Andre fag:  
 KRLE: «Filosofi og etikk», s. 92 -> Kunne samtale om etikk knyttet til IKT. 

 Naturfag: «Energi» s. 104 -> Kunne fortelle hvordan folk gjennom tidene har 

utnyttet energien i vann til å gjøre forskjellig arbeid. Kunne forklare hva som skjer 

når energien i vann blir omdannet til elektrisk energi. 
 Samf.f.: «Kristian 4. – konge av Danmark og Norge» s. 86 -> Kunne kjenne til viktige 

kilder fra perioden. Begynne på nytt kap. «På flukt», s. 92-> Kunne forklare hvorfor 

noen må flykte fra hjemlandet sitt. 

 Kroppsøving: Husk nødvendig utstyr/sko. 

 

http://www.gyldendal.no/multi
http://www.stairs5-7.cappelendamm.no/


Tidsplan / Lekseplan:                                                    
Uke 1 Mandag 

2.1. 

Tirsdag 

3.1. 

Onsdag 

4.1. 

Torsdag 

5.1. 

Fredag 

6.1. 

1.økt Norsk Naturfag Norsk Matte Norsk 

2.økt Matte ” ” Norsk 
 

” 

3.økt ” Matte Matte ” Krle 

 Mat og  

4.økt Engelsk K & H ” pause Musikk 

5.økt ” ” Krle Samf.f. ” 

6.økt Naturfag ” ” ” ” 

 Mat og pause Mat og Pause 

 

Mat og 

pause 

Mat og 

pause 

Mat og pause 

7.økt ” Samf.f. ” Fysisk 

aktivitet 

K&H 
Tegneprega forming 

8.økt ” ” ” ” ” 

9.økt ”/Klassens time Norsk ” ” ” 

Lekser: 

 
Leksene 

står på 

den dagen 

de skal 

gjøres 
 

Naturfag: 
Les s. 110-111 i 

Yggdrasil. 

Forklar ordene 

fornybar ressurs, 

regulert og 

vassdrag. Skriv i 

skriveboka di. 

Norsk: 
Les s. 154-155 i 

Lesebok. 

 

Matte: 
Regn oppg. 4.3 og 

4.4. 

 

Samf.f.: 
Les s. 89 i Midgard. 

Svar på oppg. 5, s. 

90. Skriv i 

skriveboka di. 

Norsk: 
Les s. 156-160 i 

Lesebok. Fortell 

en hjemme om 

det du har lest. 

 

Matte: 
Regn oppg. 4.5-

4.8. 

 

Engelsk: Se 

eget skjema. Alt 

skal være gjort. 

 

Norsk: 
Les s. 161-165 i 

Lesebok. Gjør s. 

43 i arb.b. til 

Lesebok. 

 

Krle: 
Les s. 92-94 i Vi i 

verden. Fortell en 

hjemme om hva du 

har lest. 

Leksefri! 

God helg! 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



Tidsplan / Lekseplan:                                                    
Uke 2 

 

Mandag 

9.1. 

Tirsdag 

10.1. 

Onsdag 

11.1. 

Torsdag 

12.1. 

Fredag 

13.1. 

1.økt Norsk Naturfag Norsk Matte Norsk/Diktat 

2.økt Matte ” ” Norsk ” 

3.økt ” Matte Matte ” Krle 

 Mat og  

4.økt Engelsk K & H ” pause Musikk 

5.økt ” ” Krle Samf.f. ” 

6.økt Naturfag ” ” ” ” 

 Mat og pause Mat og Pause 

 

Mat og 

pause 

Mat og 

pause 

Mat og pause 

7.økt ” Samf.f. 
 

Gym Engelsk 
Kapittelprøve 

K&H 
Tegneprega forming 

8.økt ” ” ” ” ” 

9.økt /Klassens 

time 

Norsk ” ” ” 

Lekser: 

 
Leksene 

står på 

den dagen 

de skal 

gjøres 
 

Naturfag: 
Les s. 116-117 i 

Yggdrasil. Forklar 

ordene kull og 

varmekraftverk. 

Skriv i skriveboka 

di. 

Norsk: 
Les s. 94 og 95 i 

Språkbok. Gjør 

oppg. 15, s. 95. 

 

Matte: 
Regn  oppg. 4.11-

4.14. 

 

Samf.f.: 
Les s. 96 i Midgard. 

Gjør oppg. 6, s. 97. 

Norsk: 
Les s. 96 i 

Språkbok. Gjør 

oppg. 19 på 

samme side.  

 

Matte: 
Regn oppg. 4.15, 

4.17 og 4.18. 

 

Engelsk:  
Se eget skjema. 

Alt skal være 

gjort. 

Norsk: 
Gjør s. 23 i 

arbeidsbok til 

Lesebok. 

 

Øv til diktaten. 

 

Krle: 
Hvorfor er det 

viktig å ha regler 

for hvordan vi bør 

oppføre oss når vi 

er på nettet? Les 

s. 97-99 i Vi i 

verden, og  svar på 

spørsmålet i 

skriveboka di 

etterpå. 

Leksefri! 

God helg! 

 

 

Øveord/Diktat: 
etter hvert – i fjor – av gårde – i hjel – over bord – til stede – for lengst – i stedet for 

 

Hun hadde ikke sett ham siden i fjor. 

De holdt på å le seg i hjel.       

Kapteinen ropte at en mann hadde falt over bord. 

Hun begynte på fotball i stedet for håndball. 

Skal du rekke flyet, må du snart komme deg av gårde! 

Han ble mer trøtt etter hvert. 

Hvor mange var til stede på konserten? 

Det har jeg gjort for lengst. 

 

 

 



Beskjeder: 
  

 Tusen takk til dere alle for kjempefin gave før jul! 

 Diktater skal ha underskrift, og feil skal rettes opp på linjene under. 

 Elevene skal ha innesko på skolen. 

 Det er planleggingsdag onsdag 18.1. Elevene har da fri. 

 Det blir ikke lenger sendt ut brev hvis elevene har fått 5 anmerkninger. Dere 

mottar en sms for hver gang det blir skrevet en anmerkning eller fravær. 

Disse vil bli sendt ut fra Visma, og begge foresatte vil motta dette. 

 

 Hege 

 
 
Oversikt over engelsklekser, uke 1 og 2 

 

 

Uke Step 1 Step 2 Step 3 

1 
Modern literature 
 

Fyll ut verbskjema i 
WB oppg. 116a. Dette 
må dere kunne til 
neste kapittelprøve. 
Dere må også kunne 
oversette verbene til 
norsk. 
 
Gjøre ferdig oppg. 143 
i WB, dersom du ikke 
ble ferdig i timen. 

Fyll ut verbskjema i på 
kopiert ark (11 verb). 
Dette må dere kunne 
til neste kapittelprøve. 
 
Gjøre ferdig oppg. 144 
i WB, dersom du ikke 
ble ferdig i timen. 

Fyll ut verbskjema i på 
kopiert ark (11 verb). 
Dette må dere kunne 
til neste kapittelprøve. 
 
Gjøre ferdig oppg. 144 
i WB, dersom du ikke 
ble ferdig i timen. 

2 
Modern literature 
 

Du gjør flere oppgaver 
i WB for å forberede 
deg til kapittelprøve. 
 
Kapittelprøve på 
torsdag! Sterke verb. 
Skrive bio-dikt Kunne 
grammatikk fra s. 86-
87 i TB.     

Du gjør flere oppgaver 
i WB for å forberede 
deg til kapittelprøve. 
 
Kapittelprøve på 
torsdag! Sterke verb. 
Skrive biografi. Kunne 
grammatikk fra s. 86-
87 i TB.     

Du gjør flere oppgaver 
i WB for å forberede 
deg til kapittelprøve. 
 
Kapittelprøve på 
torsdag! Sterke verb. 
Skrive biografi. Kunne 
grammatikk fra s. 86-
87 i TB.     
 


