Søndre Land ungdomsskole
I 8C skal vi være hyggelige,
lytte og inkludere alle ☺

UKEPLAN 8C uke: 7
På skolen:
Mandag

1.
2.
3.
4.

Tirsdag

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

Onsdag

Torsdag

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

4.

Lekser:

Engelsk: heroes.
Engelsk gr: London
KRLE: Kristne kirker
Fysak: Fotballcup gutter
Samfunnsfag: Den industrielle
revolusjon
Matematikk: Budsjett og
regnskap

Husk hefte

Norsk: bokprat- nynorskstafett
(avsluttes)

Gjør ferdig nynorskstafettoppgaven du er på. Siste
mulighet til å gjennomføre alle oppgavene i dag.

Utdanningsvalg:
Fysak:
Spansk:
Tysk:
Arbeidslivsfag

Arbeidsinnsats og mål!
Tur øst
Spansk: øv på gloser- gloseprøve!
Tysk: “Meine Lieblingsjahreszeit”: Fortell - på tysk!

Kroppsøving: Grunntrening

Innetøy og innesko!

Norsk: lesetime

Les mins 15 minutter i selvvalgt bok. Husk å ta med boka
på skolen!

Fotballcup jenter
Naturfag: Stoffenes verden
Samfunnsfag: Den industrielle
revolusjon
Naturfag: Syrer og baser
KRLE:
Kroppsøving/Svømming:
Badminton og svømming
Fotballcup jenter
Engelsk:

Engelsk gr: London

Husk klær til fotballcup!!

Lær deg navnet på alle månedene.

Se lekse i One-Note classroom

Gjør oppgave 1 a og b side 161 i under samme himmel
1.
Gruppe 1: Svømming
Gruppe 2: Badminton
Engelsk: pugg bøyningen av disse verbene – husk at du
også skal kunne hva ordene betyr på norsk 🙂 det blir
dobbel prøve i dag- dvs verbene fra forrige uke også.
Say-said-said, see-saw-seen, sing-sang-sung, sit-sat-sat,
sleep-slept-slept, speak-spoke-spoken, stand-stoodstood, steal-stole-stolen, swim-swam-swum, take-tooktaken.

Engelsk gr: Les f.o.m “Piccadilly Circus” s.181 t.o.m
“Hyde Park” s.183 + Underskrift prøve.

Fredag

5.
6.

Matematikk: Prosentregning i
hverdagen

1.
2.
3.

Norsk: tegneserier

4.
5.
6.

K&H
Fysak:
K&H
Basis:
Naturfag: Syrer og baser

Gjør oppgave 1 side 82 i saga til cd 8A. Ta gjerne med
deg noen tegneserier om du har hjemme.
Info valgfag!!

Se lekse i One-Note classroom

Linda (95912866/linda.slattum@sondre-land.kommune.no)
Joakim (91778349/joakim.slattsveen@sondre-land.kommune.no)

Søndre Land ungdomsskole

Foreldremøte for 8. trinn!

Vi inviterer til foredrag med

Hugo Brekken fra Trygg oppvekst

Tema er nettbruk. Trygg oppvekst er opptatt av at alle burde ha tilgang til verktøy for å kunne
klare seg best mulig i hverdagen. Hensikten er å bidra til en kompetanseheving blant barn og
unge og deres foreldre for å oppnå en bedre mestring i hverdagen.

Tirsdag 12. mars klokken 18.00

Linda (95912866/linda.slattum@sondre-land.kommune.no)
Joakim (91778349/joakim.slattsveen@sondre-land.kommune.no)

