Vi minner om skidag mandag 4/2. Sjekk utstyr🙂

Hva skjer og hva
trenger du i timen 
Mandag
28/1
Fysak: Tur

Lekser 

1-2.t Naturfag: Sansene våre og
fokusspørsmål side 47 før oppstart
hormonsystemet

3.t Engelsk: Boklesing +
bokprat med noen elever.
3.t Engelsk m/Mette:

Les videre i boka di.
Gruppe: Velg EN av tekstene i heftet og les
denne til torsdag: - Dear Robert, - Slavery in
America, - The Ballad of David Crockett.

4-6.t Norsk/KRLE: Dere jobber
med novelle eller faktaark +
snakkis.

Tirsdag
29/1
Fysak:
9A – 9B
fotball gutter
(ta med tøy
og sko)

Onsdag
30/1

1-3. t Tilvalgsfag:

TYSK: 4A s42-45, kunne lese og oversette
teksten, lær de “grønne” ordene til tysk. Lær
verbene: kommen, laufen og lesen.

4. t: Matte:

Gjør 3 oppgaver :4.40, 4.42, 4.46 fra ark
utdelt fredag. Fokus på riktig føring.

5. t: KRLE: Forts. Faktaark og
snakkis.
6. t: Norsk: Vi gir veiledning på
hverandres tekster.
1-3.t M&H: Sjømatbuffet og
sjokoladekake

Fysak: KLT

Mat og helse: Gjør oppgaver i one note. Gå
inn i klassenotatblokk mat og helse. Gå inn på
navnet ditt og så på lekser. Der finner du
oppgavene. Hvis ikke, skriv for hånd på arket
du fikk forrige uke!

4-6.t K&H:

Torsdag
31/1
Fysak:
9B – 9C
fotball gutter
(ta med tøy
og sko)

Fredag
1/2
Fysak:
9A – 9B
fotball jenter
(ta med tøy
og sko)

1-2.t Matte:
3. t Musikk:
4. t KRLE: Snakkis i grupper.
5-6. t Engelsk: Boklesing +
bokprat for noen elever.
5-6. t Engelsk m/Mette:

Lekse gitt tirsdag 29.jan.

1-2.t Matte:

Lekse gitt torsdag 31.jan.

Forbered snakkisen din.
Les minst 20-30 min videre i boka di.
Gruppe: Velg EN av tekstene i heftet og les
denne til torsdag: - Dear Robert, - Slavery in
America, - The Ballad of David Crockett.

3-4.t Norsk: Novelle – siste
innspurt.
5-6.t Gym: Ski. Klassisk.

Ta med ski, skistaver og skisko. Kle deg godt
(etter været). Si ifra på forhånd hvis du må
låne ski.

