Hva skjer og hva
trenger du i timen 
Mandag
11/3
Fysak:
Bordbuldring

Tirsdag
12/3
Fysak: Tur
nord

Onsdag
13/3
Fysak: Titten

1-2.t Naturfag: Gruppeoppgave
om rusmidler og tobakk
3.t Engelsk: Vi ser ferdig filmen
“Danser med Ulver”
3.t Engelsk m/Mette: Vi skriver i
timen i dag.
4.t KRLE: 4 store – historie.

Lekser 
NB! Møt på klasserommet.
Husk PC + ordliste!

5-6.t Norsk: Nynorsk +
boklesing

Husk boka du leser i + 9b-boka!

1-3. t Tilvalgsfag:
ALF: 1-3 t.: Som vanlig.
Møt på San Marino kl. 14.40!

Tysk: Bestille rom, lær temagloser s143.
Kunne dativpreposisjoner utenat s148 Minigr,
og gjør oppgåve 14, 16, 17 og 24 s93-.
Spansk: Øv på gloser.

4. t: Matte: Funksjoner.
5-6. t: Samfunnsfag:
Fagsamtale i 6. time om
mellomkrigstida.

Innlevering av liten “innføringslekse på ark”.
Lekse gitt mandag (i Fysak).
Forbered deg til fagsamtale. Bruk
periodeplan, boka (s. 138-153) og notatene
dine.

1-2.t Matte: Funksjoner.

Lekse gitt tirsdag 12.mars.

3-4. t Norsk: Boklesing, bokprat
og skrive anmeldelse

Norsk: Les det dere har avtalt i boka og
forbered dere til bokprat.

5-6.t Naturfag: Forsøk:

Destillasjon av sigarett
«Røykemaskin» og arbeid med
gruppeoppgave

Torsdag
14/3
Fysak: KLT

Fredag
15/3
Fysak:
Lek/stafetter

1-2.t Gym: Badminton.
3. t Musikk:
4. t Samfunnsfag:
5-6. t Engelsk: Skriveoppgaver
knyttet til filmen.
5-6. t Engelsk m/Mette: Vi
skriver på skolen i dag!

1-3.t M&H: Vi gjennomfører
prosjekt. Sørg for å møte
forberedt og med oppskrifter
dere trenger. Det er lurt å ha
jobbet litt med rapporten før i
dag så du kan stille eventuelle
spørsmål til hvordan den skal
gjøres.
4-6.t K&H:

Ta med gymtøy og innesko.

Repeter filmen. Tenk igjennom temaer,
innhold, personer.
Lag deg et tankekart/ skriv stikkord ut fra
oppgaven du har valgt å skrive en lengre tekst
om. Ta med arket på skolen. Husk PC +
ordliste til timen.

