Søndre Land ungdomsskole

Møt forberedt til
utviklingssamtale!

UKEPLAN 10A uke:11
På skolen:
Mandag
11.3

1.
2.

Engelsk: We are reading books
Engelsk m/K: Fagsamtaler om Misery

3.

Norsk: Victoria utdrag
Klassens time
Norsk: Vi ser filmen «Victoria»
Kroppsøving: Badminton – Drop og smash.
Hvordan bevege seg på banen og spilltaktikk.

4.
5.
6.
Tirsdag
12.3

Onsdag
13.3

1.
2.
3.

Norsk: Vi ser ferdig filmen «Victoria»

4.
5.
6.

KRLE: Vi starter opp tema valg og verdier, og
diskuterer temaet “aktiv/passiv dødshjelp”
Matematikk: Sannsynlighet

1.

Musikk:Jobber med presentasjon
-din pop/rock sjanger- begge timer
Naturfag: Forsøk - forhåpentligvis lager vi
hudkrem (avhenger av bestilling)
Musikk:
Fysak: Kanonball
Matematikk: Excel (statistikk)
Samfunnsfag: Starte arbeidet med
gruppeoppgave om EU. Fremføres på fredag

2.
3.

4.
5.
6.
Torsdag
14.3

1.
2.
3.

Fredag
15.3

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

Kroppsøving: Klassecup i badminton

Tysk: Grammatikktest uten regelbok. Nytt:
Die Schule
Spansk:
Arbeidslivsfag (restuarant og matfag):
Første del av runde 2 med prøveeksamen.
Planleggingsdag for alle grupper
Fysak: Tur sør
Engelsk: We finish book reading
Valgfag
Naturfag: Alkoholer og Karboksylsyrer +
modellbygging
Matematikk: Statistikk
Fysak: Styrke
Samfunnsfag: Fremføring av
gruppeoppgaver
Norsk: Vi skriver om «Victoria»
Matematikk: Statistikk

Lekser:
Engelsk m/A: Bring the book you read and
prepare for book talk!

Norsk: Les ferdig utdrag «Victoria» s.74-81 i
10A-boka + oppg. 10b,d,e og f. s.81.
KRLE; Forbered deg til temaet dødshjelp. Sett
deg inn i begrepet, og tenk igjennom hva du
mener om temaet. Din deltakelse i diskusjonen
vurderes.
Matematikk: Jobb videre med gjøremål Kikora.
Ferdig?
Musikk: Vi er på klasserommet
Naturfag: Rapporten dere eventuelt skriver
leveres ila uka.

Samfunnsfag: Du skal vite hva Brexit er til
denne timen. Bruk nettaviser og lignende kilder
til å finne svaret.
Tysk: Pugg ubest.og best.art., og pers.pron. alle
kasus, ALLE preposisjoner.
Eng. m/A: Prepare for book talk! You have to
finish your book in the lessons today!
Spansk: Øv på gloser. Vær klar til å vise film
Husk å ha med matpakke, vi lager ikke mat i
dag.
Engelsk m/K: Read A p88-90
Valgfag friluftsliv: Ta med en liten bålved!

Naturfag: Se lekse på One-Note classroom
(Lekse 15/3)
Samfunnsfag: Dere må være klare med
presentasjonen til timen i dag.
Norsk: Skriv et sammendrag av filmen
«Victoria» I one-note, innlevering, lekse 15/3
Matematikk: Innlevering Excel

FORELDREPOST: Nå blir det valgfag i stedet for utdanningsvalg om torsdagene framover. Det er obligatorisk oppmøte på
trafikalt grunnkurs for å få det godkjent. NB! Husk at KRLE oppgaven skal leveres på itsl. Senest søndag 10.3.19 kl 23.59. Jeg
starter med utviklingssamtaler denne uka. Les kommentarene på forhånd og møt forberedt. Velkommen til samtale!
God helg!

Astrid (48097112/astrid.somdalen@sondre-land.kommune.no)

