Ukeplan 8A uke 6

Mandag 4.2

Hva skjer og hva
trenger du i timen

Skidag!
Kle deg etter vær og
temperatur. Husk sekk med
ekstra klær, mat og drikke,
ev. penger til å handle på
Skihytta (du kan betale med
Vipps).

Tirsdag 5.2
Fysak: Snørugby,
uteklær

1.t: Naturfag: Uke sex
2-3.t: Samfunnsfag: Ta
med lærebok, skrivebok og
perm.
4-6.t: Tilvalgsfag:
Spansk:
Tysk:
Arb.kjøkken:
Arb.design:

Onsdag 6.2
Fysak: KLT

1.t: KRLE: Oppsummering og
forberedelse til prøve.
2-3.t: Norsk: Ta med
norskbøker og skrivebok.
4-5.t: Gym: Skøyter

Lekser 
Sjekk utstyret ditt på forhånd! Still
med ski smurt for dagens føre!

Husk å binde sammen ski og staver!
Alle møter på skolen for avkryssning.

Utsatt prøve Martin Andre, Tuva og
Tiril L.
Nytt kapittel: Les s. 192 og skriv ned 5
faktasetninger.

Tysk: Aufg.12abc und 13 S.63 - 64 im
Arb.buch.

Ta med uteklær, skøyter og hjelm (hvis
du har). Alle skal være med ned på isen.

6.t: Basis: Gjøre lekser
eller lese i norskbok
(roman)

Torsdag 7.2

1.t: KRLE: Prøve Livssynshumanisme.

Forbered deg til prøva. Bruk notater,
periodeplan og boka s. 143-153.

2-3.t: Naturfag: Uke sex
Fysak:Fotballgutter
mot 8C,ta med
innesko og tøy.
Jentene ser på
kampen.

4.t: Engelsk: Ta med
ordbok, skrivebok og perm.
New chapter: Disasters.
Engelsk (Helge): Prøve. Ta
med egen pc (de som har) +
alle tar med ordbok.
5-6.t: Matematikk: Ta med
lærebok, kladdebok, og

Engelsk (Siv-Birthe):
Engelsk (Helge): Forbered deg til prøve
om verb (presens/preteritum), flertall
substantiv og rettskriving av
høyfrekvente ord.
Frist innlevering innføring.

utstyr. Anmerking hvis du
ikke har med brukbart
utstyr.

Fredag 8.2
Fysak:Fotballkamp
gutter mot 8B. Ta
med innesko.

1-2.t: Norsk: Ta med
norskbøker og skrivebok.
3.t: Gym: Fotball gruppe 1
Svømming: Gruppe 2

Gruppe 1: Ta med innesko og innetøy.
Gruppe 2: Ta med svømmetøy. Melding
hvis du ikke skal ha svømming.

4.t: Utdanningsvalg:
5-6.t: Kunst og håndverk:

Felles informasjon:
På mandag gjennomføres den årlige skidagen til skihytta. Alle elever som ikke har
legeattest deltar, de som mangler utstyr har fått låne av skolen. Til uka begynner
fotballturneringen, se på ukeplanen når du skal ha med innesko og innetøy. Ellers er det
svømming annen hver fredag på to elevgrupper, de som ikke skal ha svømming skal ha
melding! Vi har mye uteaktiviteter om dagen, se på planen og ta med riktig utetøy. SivBirthe har blitt syk og blir borte en stund. I perioden fram til vinterferien kan alle
henvendelser sendes Tommy. Ha en fin uke!
Hilsen Tommy og Siv-Birthe
tommy.halvorsen@sondre-land.kommune.no tlf. 90685532
sivbringen@gmail.com tlf 92660142

