UKEPLAN 8B uke 18

På skolen:
Mandag

Tirsdag

1.
2.
3.

Eng: Ta med perm, ordbok og skrivebok.
Eng gr: Arbeid med korte tekster om
Mysteries. Framføringer for hverandre.
Gym/Svøm: Svøm gr. 1, gym gr. 2
Fysak: Gym

4.
5.
6.

No: Vi forbereder oss til terminprøva.
Ma: Forberedelse til terminprøve.

1.
2.
3.

Engelsk terminprøve del 2

4.
5.
6.

Skriv ferdig teksten din.
Møt på det store datarommet.
Fysak: Terminprøve/kanonball
Ty:
Sp:
Arbl:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Fredag

Eng:
Gym/Svøm: Husk gym/svømmetøy og
dusjesaker. Gym: Grunntrening og Frisbee –
Ute!
No: Ta med nynorsktest m/underskrift!
Ma: Forbered deg til terminprøve!

Ta med forberedelsesmateriellet, ordbok og
notater du trenger. Husk å bruke de
tilbakemeldingene du får!
Ty: Kunne lese godt og oversette s.90 I
tekstboka. Oppg.10 s.97 I arb.boka: Bruk
verblista midt I ordboka til hjelp!
Sp: Ta med prøve med underskrift! Øv gloser
Arbl:

FRI

Onsdag

Torsdag

Lekser:

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

Sa: Forbruk av vann. Vi snakker om
dusjeksperimentet og forsetter etterpå
med drivhuseffekten.
Na: Oppstart syrer og baser

Sa: Finn ut hvor lang tid det tar å tappe ti liter i
dusjen. Hvor vann bruker vi på en 10 min dusj?
Na:
Eng:
Eng gr: Ta med ordbok, kladdebok og

Fysak: Tur sør
Eng: Ta med perm, ordbok og skrivebok.
Eng gr: Jobbing med grammatikk +

skrivesaker/egen pc.

Ma: Forbered deg til terminprøve. Forbered
spørsmål til timen!

rettskriving

Ma: Forberedelse til terminprøve
Ta med nødvendig utstyr:
• Kalkulator
• Skrivesaker
Terminprøven er to-delt. Første del er uten
• Linjal
hjelpemidler. På del to er alle hjelpemidler
• Passer
(som ikke er kommuniserbare) tillat. Det
• Andre hjelpemidler du ønsker å bruke
betyr at du f.eks. kan bruke kalkulator, PC,
lærebøker, kladdebøker og gamle prøver.
• Mat og drikke!
Prøven foregår hele dagen!

Terminprøve matte

Foreldrepost: Da er vi så smått i gang med terminprøver, en ny opplevelse for våre 8.klassinger. For noen
er det en utfordring å sitte stille såpass lenge, men det er også noe som må læres. I engelsk og norsk er det satt
opp to halve dager. Poenget med det er at elevene får en tilbakemelding etter første skrivedag, for deretter å
kunne forbedre/rette opp andre skrivedag. Dette har vi god erfaring med, men det krever at elevene er motiverte
for å gjøre en jobb. Fint om dere snakker litt om dette hjemme!

