Søndre Land ungdomsskole

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

UKEPLAN 8C uke:
På skolen:
Mandag
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Tirsdag
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Onsdag
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Torsdag
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Engelsk: The firefighters
Engelsk gr: London. Arbeid med
ditt tildelte tema om London.
KRLE: kristne kirker –
gruppearbeid.
Fysak: Tur Øst
Samfunnsfag: Vi ser på tekstene
deres om lekser + litt repetisjon
Matematikk: Vi starter med en
innleveringsoppgave om Excel
Norsk: tegnserier
Jentegrupper i 3 timer +fysak.
Utdanningsvalg:
Fysak: Bordbuldring
Spansk:
Tysk: Einkaufen.
Arbeidslivsfag

Jobbe med fremføring!

Kroppsøving: Leik

Vi får besøk av Ida Storberget som kommer og tar ei
økt med leik med oss.

Norsk: lesetime

Les minst 15 minutter i egen bok- gjerne tegneserie.
Husk å ta med boka til timen.

Klassens time:
Naturfag: Partikkelmodell og
repetisjon
Samfunnsfag: Repetisjon og
forberedelse til prøve - diverse
repetisjonsleker
Naturfag: Begrepsarbeid
KRLE: gruppearbeid
Kroppsøving/Svømming:
Badminton og svømming
Engelsk:

Engelsk gr: London. Videre
arbeid. Forberede presentasjon.

Fredag

Lekser:
Husk heftet!
Engelsk gr: Møt på lille datarom. Ta med egen pc hvis du
har fått tildelt det. Ta også med læreboka.

Misunnelse
Spansk: øv på gloser og bøying av verbet jugar
Tysk: Lese så du kan svare på “Worum geht’s s.78.

Kunne analysere (finne setningsledd) og
ubestemte og bestemte artikler I nominativ og
akkusativ. Oppg.6ab og 7 s.83 - 84 I arb.boka.

Husk å gjøre den leksa dere ble enige om på gruppa!
Gr 1: Badminton
Gr 2: Svømming
Lær deg å bøye disse verbene:
To burn-burnt-burnt, to choose-chose-chosen, tocostcost-cost, to creep-crept-crept, to cut-cut-cut, to dreamdreamt-dreamt, to feed-fed-fed, to fight-foughtfoought, to grow- grew-grown, to hang-hung-hung.

Engelsk gr: Møt på lille datarom. Ta med egen pc
hvis du har fått tildelt det. Ta også med læreboka.

5.
6.

Matematikk: Vi arbeider med
innleveringen

Dere må levere oppgaven iløpet disse to timene.

1.
2.

Norsk:

Tegneserie fremføring! Ha alt klar til du kommer på
skolen i dag!
Vi avslutter tema tegneserier.

3.

K&H
Fysak: Styrke
K&H
Utdanningsvalg
Naturfag:

4.
5.
6.

Se lekse på One – Note (lekse 15/3)
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