Søndre Land ungdomsskole

Respekt
Konsentrasjon
Lytte

UKEPLAN 10C uke: 20
På skolen:
Mandag
.

Tirsdag
.

1.
2.

Presentasjon
3.

KRLE:
Fysak: Kjeglekamp

4.
5.
6.
1.

Musikk:
Mus./Nat.: Vi øver.
Nat./Mus.: Vi øver også
Samfunnsfag:
Informasjon om eksamen
Matematikk:

2.
3.
4.
5.
6.

Onsdag

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

Torsdag

Engelsk: Vi jobber med et lite tema
som vi presenterer i 2.time

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

Klassens time:
Norsk:
Gym:
Friidrett (m/Georgios) for guttene
Basket (m/Trym) for jentene
Norsk:
Gym.: Løpetest
Fysak: Løpetest
KRLE:
Samfunnsfag: Dersom du ikke
kommer opp,fortsetter vi muntlige
framlegg for de som ikke ble ferdige
forrige uke.

Lekser:
Bring your 10A-book,plans and texts
Engelsk m/K: Ta med bøkene og pc.
Underskrift på terminprøva.
.

Ta med sangen din. Vi lærer den utenat
-------”--------

Ta med norskbøkene. Underskrifter
Ta med gymtøy og innesko.
Ta med norskbøkene hvis ikke det blir
matteeksamen.
Ta med gymtøy og løpesko til løpetesten.

Forberedelse for den klassen
som kommer opp i
matematikk

Eksamen matematikk
De to klassene som ikke
kommer opp I matte har fri og
lesedag.

Engelsk m/K: s69-73 Les og lær innhold
og ord. Gjør ferdig oppgavene, s73.

17. mai
God nasjonaldag!
Hipp, hipp, hurra!!!

FORELDREPOST:
Eksamen starter opp denne uken. Informasjon om fag til klassene på tirsdag kl. 9 i
informasjonen. Forberedelse til matematikk på onsdag og eksamen i matematikk på
torsdag for den klassen som kommer opp. De to andre klassene jobber som normalt på
onsdag og har fri / lesedag på torsdag.
Kerstin (913 75 407 /kerstin.storsveen@sondre-land.kommune.no)
Jan Tore (936 66 638/JanTore.Dreier@sondre-land.kommune.no)

Søndre Land ungdomsskole
I siste skoleuke blir det tur til Aurlundsætra med overnatting. Halve trinnet reiser onsdag
til torsdag og den andre halvdelen torsdag til fredag. Elevene avspaserer en dag, enten
onsdag eller fredag. Rotary står opplegget som er om hvordan folk levde i gamle dager. Vi
ber om at dere vurderer hvilket tidspunkt som passer best, eller om begge alternativene er
ok. Mer detaljert informasjon kommer senere.

Kerstin (913 75 407 /kerstin.storsveen@sondre-land.kommune.no)
Jan Tore (936 66 638/JanTore.Dreier@sondre-land.kommune.no)

