Søndre Land ungdomsskole

Bruk tida godt på
terminprøvene!

Ukeplan 10A uke: 15
På skolen:
Mandag
8.4

1.
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4.
5.
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Torsdag
11.4
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Fredag
12.4

Norsk: Kransen + etterkrigslitteratur
Klassens time
Norsk:
Kroppsøving: Instruksjon basketball
med Abdisamad og Ingvill.

Norsk: Ta med 10b-boka!
Engelsk m/Kerstin: Ta med ordbok, A-boka
og skrivebok

TERMINPRØVE MATEMATIKK

Tirsdag
9.4

Onsdag
10.4

Engelsk: Forberedelse terminprøve
Engelsk m/Kerstin: Forberedelse

Lekser:

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

Bruk pensumliste, eksamen 2018, Tetra 2019 og eksamensjobbing på campus.
Del 1 (2 t) u/hjelpemidler: Blyant, penn, linjal, gradskrive, passer
Del 2 (3 t) m/hjelpemidler: Kalkulator, regelbok, lærebok, tidl. Terminprøver og
eksamen osv.
Øv godt på hvordan du bruker utklippsverktøy på excel, geogebra og CAS.
Jobb hardt!! Bruk dagen!!
Naturfag: Bruk arket dere fikk til å forberede
Musikk:
dere. Finnes også på One-Note.
Naturfag: Praktisk prøve
Musikk:
Fysak: Hoppe strikk
Matematikk: Etterarbeid terminprøve
Samfunnsfag: Prosjektoppgave med
fremføring på slutten av 6.time.
Tysk: Lær deg temagloser mat&drikke. Ta
Tysk: Osternfrühstück
med etter oppsatt liste!
Spansk:
Spansk:Jobb litt med framføringen.
Arbeidslivsfag:
Engelsk: Jobb med tekstheftet og repeter
Fysak: Tur nord
grammatikk etter behov (nettoppgaver i office)
Engelsk: Individuell jobbing med
Trafikalt grunnkurs: Dere har undervisning
forberedelser til terminprøven eller
de tre siste timene i dag!
Krle-oppgaven.
Friluftsliv m/Arne: Dere skal gå fra skolen
kl. 12.10!
Utdanningsvalg: Gruppa til Arne skal
Forsknining m/Kjetil: Dere skal være på
på kulturell skolesekk de tre siste
skolen som vanlig denne dagen!
timene. De andre er på skolen.

TERMINPRØVE I ENGELSK
•
•
•

Ta med tekstheftet, ordliste og engelskbøkene. Les og reflekter rundt
innholdet i tekstene.
Ta med terminprøven til jul og tenk over hva du må ha fokus på.
Ta med godt med mat og drikke og evt en sjokolade.

FORELDREPOST: NB; SISTE frist for innlevering av KRLE-prosjekt er søndag 14.4 kl 23.59. Torsdag
skal de som har valgfag friluftsliv med Arne delta på kulturell skolesekk. De går fra skolen kl. 12.10.
Siste innspurt med terminprøver denne uka. Viktig å bruke tiden godt på terminprøvene!
God påske til dere alle!
Astrid

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

