Søndre Land ungdomsskole

Konsentrasjon
Lytte

UKEPLAN 10C uke:

Respekt

På skolen:
Mandag
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Tirsdag
.

2.
3.
4.
5.
6.

Onsdag

SKIDAG
Utstyr og ev. litt skismørning, niste og drikke i sekk, litt godteri,
ekstra votter.
Bind sammen ski og staver
Samfunnsfag: Ferdigstille gr.arbeid
Norge etter 1945
Matematikk: Vi jobber med
Geogebra: Tegning av ulike figurer i
3D
Klassens time:
Norsk:
Gym: Ski. Klassisk langrenn.

1.
2.

Norsk: Argumentasjon og retorikk

3.

1.
2.
3.

Gym/Svø.: Svømming (gr 2)
Volleyball (gr 1)
Fysak:
KRLE: Vi kjører en liten
avkrysningstest om buddhismen og
livssynshumanismen.
Samfunnsfag: Korte framlegg av hver
gruppe (8 min framlegg+2min svare
på spørsmål)
Sp/
Ty: Die Berliner Mauer. Grammatikk.
/Arb/No2:

4.

Fysak: Tur øst
Engelsk: Grammar

4.

5.
6.

Torsdag

Lekser:

Wordtest

5.
6.

Utd.valg:

1.
2.

Naturfag: 1t: Repetering av
kap./egen øving
2t: Prøve

3.

Matematikk: Vi ser på areal og volum
av pyramider.
Fysak: Snørugby Husk klær for
uteakt
Norsk: Skrive ein kort artikkel der du
arbumenterer for språksyn (1800tallet). Nynorsk

4.
5.

Sørg for at ting er ferdig til timen slik at
plakaten kan fullføres i dag.

Ta med ski, staver og skisko. Kle deg
etter været, lurt å ha noe på hodet og på
hendene.
Lær om Åasen, Knutsen og Vinje B-boka
s143-152. Skriv stikkord om dem eller
lag tre tankekart.
Ta med svømmetøy.
Ta med gymtøy og innesko. Anbefaler
dere å ha på langermet overdel
Forbered deg på liten test.

Alt må være klart til timen.Prøv å gi et
bilde av tiåret- ikke bare enkelthendelser
Spansk: Oversett ferdig slik at vi kan
starte filminga.
Ty: Presentasjoner PP Berlin.

Learn new words from text A;D,and
E(The blue planet).You can also find
them among the words on p.112-113
Engelsk m/K: Read chapter 9 and 10.

Selv om dere får første time til en liten
gjennomgang på slutten er det lurt å ha
lest over kapittelet godt. Se på figurer,
grønne rammer og PP som ligger på its L.

Tenk på argumenter i språkdebatten på
1800-tallet

Kerstin (913 75 407 /kerstin.storsveen@sondre-land.kommune.no)
Jan Tore (936 66 638/JanTore.Dreier@sondre-land.kommune.no)

Søndre Land ungdomsskole
6.

/Ma:
Norsk:

Les s153-156 B-boka

FORELDREPOST: På mandag er det skidag til Skihytta fra Rørmyra og Flyplassen. Vi tar buss
fra skolen og tilbake. Returbussen går fra Risbrytervelta i Tyskervegen. Vær så snill å se
over utstyr, ev. låne. Skolen har noen par.

Kerstin (913 75 407 /kerstin.storsveen@sondre-land.kommune.no)
Jan Tore (936 66 638/JanTore.Dreier@sondre-land.kommune.no)

