UKEPLAN 8B uke 12

På skolen:
Mandag

1.
2.
3.

Eng: Lese bok, skrivebokrapport. Når du er ferdig:
Eng:
alternative aktiviteter som er avtalt med lærer.
Gym/Svøm: Husk gym/svøm.tøy og
Eng gr: Siste arbeidsøkt på skolen på din presentasjon om dusjesaker!
London-relatert emne. Møt på lille datarom.

Gym/Svøm: Svøm gr. 1, gym gr. 2
Fysak: Gym

Tirsdag

4.
5.
6.

No: Nynorsk grammatikk
Ma: Vi starter med prosent og promille, kap. 3 i
Grunntall 8.

1.
2.
3.

Krle: Vi jobber med prosjekt.
K&H:

4.
5.
6.

Onsdag

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Torsdag

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

Fredag

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

Lekser:

Fysak: Aking
Ty: Einkaufen: Dialog
Sp:
Arbl: Mat: Hj.laget tacolefse med kylling + rullekake
til dessert!
Basis:
Krle: Framlegg
No: Nynorsk
Jentegrupper: Gruppe 1: fysak +4 time, gruppe 2: 5
og 6 time.
Fysak: Leker
No:
Sa: Den industrielle revolusjon. Hvorfor startet den i
Storbritannia? Virkningen av den industrielle
revolusjon. Samtale, IGP, lek, filmsnutt.
Sa: Den industrielle revolusjon.
Na: Stoffenes verden fortsetter
Fysak: Tur sør
Eng: Lese bok, skrivebokrapport. Når du er ferdig:
alternative aktiviteter som er avtalt med lærer.
Eng gr: London-framføringer.
Ma: Brøk, desimaltall og prosent.
No: Tekstskriving (bokmål) på datarommet.
Utdv:
Fysak: Kl.time:
Gym:
Na: Forsøk på lab

Foreldrepost:

No:
Ma:

Krle: Dette fikk jeg I lekse av gruppa mi:
K&H:
Ty: Lær replikkene dine utenat. Pugg de
10 første glosene under tema Klær s.121.
Sp: Øv på gloser! Se på regelrette verb
som vi har skrevet ned I boka.
Arbl:
Basis: Ta med bøker & utstyr til
leksearbeid.
Krle: Forbered framlegg med gruppa di.
No: Lær deg grammatikken du skreiv ned
på måndag!
Sa: Les side 204-208

Sa: Arbeidstime
Na:
Eng: Boka skal være ferdiglest i løpet av
timen!
Eng gr: Forbered og øv godt på din
presentasjon.
Ma: Sørg for at du kan gjøre om mellom
brøk, desimaltall og prosent!
No: Forbered tekstskrivinga di – jobb
med støttearket du har fått utlevert.
Utdv:
Gym:
Na: Jenter: husk hårstrikk. Les over
labreglene i naturfagsboka en gang til før
denne timen!

I forrige uke ble det delt ut skjema med tider til utviklingssamtaler. Fint om dere finner tidspunkt som passer for dere og
formilder dette til kontaktlærer så raskt som mulig! Vi vil fortløpende gi beskjed til den enkelte om når og hvor samtalen
finner sted! Tirsdag 12/3 var det foreldremøte på skolen, der Hugo Brekken fra Trygg oppvekst snakket om skjermtid og
grensesetting. Vi synes opplegget var veldig bra, og ikke minst veldig aktuelt. Derimot er det litt skuffende at bare litt over
halvparten av elevene var representerte på møtet. Vi håper på bedre oppslutning på neste foreldremøte!

