UKEPLAN 8B uke 5

På skolen:
Mandag

1. Eng: Ta med perm, skrivebok og ordbok.
2. Eng gr: Grammatikk + arbeid med høyfrekvente
3. ord.
Gym/Svøm: Gr. 1: gym, gr. 2: svøm
Fysak: Gym
4. No: Norrøn tid
5. Ma: Trekanter og firkanter, navn på vinkler.
6.

Tirsdag

Onsdag

Fredag

Eng: Minitalk, for de som ikke er ferdig.
Eng gr: De som har egen pc tar med den.
Gym/Svøm: Husk gym- og svømmetøy +
dusjesaker! Ha med sko til gymmen
(fotball)!
No:
Ma:

1. Krle: Vi får besøk av Human-Etisk Forbund.
2.
3.
Fysak: Snørugby
4. Ty: Mein Traumberuf.
5. Sp: Mi familia.
6. Arbl:

Krle:
K&H:
Ty: Les Mein Traumberuf I tekstboka s. 54 –
56. Lær deg yrkesglosene I kursiv s.56. Was
ist dein Traumberuf? Oppgave på ark.
Sp: Pugg eiendomsordene (min, din,
sin,hans, hennes, dets, vår, deres, deres).Se
arket i regelboka.Du skal vite hva
eiendomsordene heter foran ord i flertall,
f.eks mine foreldre. Oversett
setningen:”Foreldrene mine bor i Hov.”

1. Basis:
2. Krle: Oppsummering - livssynshumanisme
3. No: Norrøn tid

Basis: Ta med bøker til leksearbeid.
Krle:
No: Ta med underskrift på vurdering av
intervju! Les s.56 - 61. Nevn navn på noen
helter du kjenner til, både kvinner og menn.
Sa: Lese side 174-178

Fysak: Dans på klasserommet
4. No:
5. Sa: Norge og Napoleonskrigene. Oppgaveløsning.
Filmsnutt. Konkurranse. Samtale.
6.

Torsdag

Lekser:

1. Sa: Kielfreden og hendelsene mot 17.mai 1814.
2. Na: Vi gjør ferdig presentasjoner/ser film
3.
Fysak: Tur sør
4. Eng: Ta med perm, skrivebok og ordbok.
5.
6. Eng gr: Grammatikk + miniprøve høyfrekvente ord.
Ma: Konstruksjon av tre- og firkanter!

Sa: Lese side 180-185
Na:

1. No: Norrøn tid
2.
3. Utdv:
Fysak: Kl.time:
4. Gym: Ski!
5. Na: Film

No: Hvem var Snorre Sturlason? Fortell!
Utdv: Fortell om en positiv opplevelse fra
sist uke.
Gym: Ha med klær/utstyr for langrenn!
Na:

Eng: Chapter test! Se målene på
periodeplanen.
Eng gr: Lær rettskriving av de høyfrekvente
ordene vi gjennomgikk på mandag.
Ma: Sørg for at du kan konstruere 60- og 90gradersvinkler, halvere og konstruere
normaler!

6.
Foreldrepost: Vinteren holder fortsatt grepet, og heldigvis er de fleste i klassa flinke til å kle seg for uteaktivitet.
Utebukse, votter og lue gjør det naturligvis mer fristende å kaste seg på akematta.
I neste uke begynner vi med SKI i gymtimene (fredag), og snart skal vi ha skidag. Fint om dere ser over
skiutstyr, tar av gammelt klister og gjør klar for ny sesong! For de som ikke klarer å skaffe utstyr selv, har vi til
utlån på skolen. Det kan også være lurt å prøve skiene en tur for å finne ut hvordan formen er før skidagen.

