UKEPLAN 8B uke 19

På skolen:
Mandag

1.
2.
3.

Terminprøve norsk
Fysak: Terminprøve/

4.
5.
6.

Tirsdag

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

No: bytter til gym: Forberedelse til Tinestafett.
Ma: Vi starter med likninger!

Lekser:
Ta med norskbøker og skrivesaker.
Skrivemappa med skrivetips, tekster og
vurderingsark får du når terminprøva
starter.
Ma:

TINE- STAFETT
DOKKA STADION

Møt på skolen til vanlig tid, ferdig skiftet med
klær og sko til løping. Ta med ekstra klær,
mat og drikke!

BESØK PÅ LANDS MUSEUM

Vi avslutter på Dokka kl.13.45 og tar bussen
hjem/tilbake til skolen. Det blir mulig å gå av
bussen underveis for de som bor langs
reiseruta.
De som vil, kan ta vanlig skolebuss hjem fra
skolen.

Onsdag

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

Torsdag

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

Fredag

1.
2.

Basis: Evaluere Tinestafett/museumsbesøk. Krle:
Krle: Film: “Noah”
No:
No: Nytt tema: Eventyr
Sa: Tenk på om du vil slippe ut mindre Co2
enn de voksne hjemme- og hvordan.
Fysak: Kakedag
Fysak: Even, Henrik og Natalia har med kake.
No:
Sa: Vi går gjennom drivhuseffekten og
klimaendringer. Diskusjon om hva dere kan
gjøre i 6.time.
Sa:
Na: Oppstart syrer og baser.
Fysak: Frisbeekamp 8B – 8A
Eng: Ta med perm, skrivebok og ordbok.
Eng m/Helge: Skriftlige og muntlige
oppgaver med verb. Konkurranser
Ma: Multiplikajonsregelen og
divisjonsregelen!

Terminprøve norsk

3.
4.
5.
6.

Fysak: Terminprøve/Kl.time:
Gym: Grunntrening (løping)+
frisbee/fotball
Na:

Sa:
Na:
Eng: Finish task 11 p.151. Description of a
natural disaster.
Eng m/Helge: Ta med ark med høyfrekvente
verb
Ma: Oppg. 10.14 og 10.15 eller 10.16 og
10.17, s. 293.
Ta med norskbøker og skrivesaker. I dag
jobber du videre med teksten din, bl.a. med
utgangspunkt i kommentarene du har fått.
Gym: Husk gymtøy (utetøy) og dusjesaker. Er
du usikker på været, tar du med både inne og
utetøy!
Na:

Foreldrepost:
Vi fortsetter med terminprøver denne uka. Halv dag i norsk både mandag og fredag. Vi får et fint avbrekk med
Tinestafett på tirsdag! I tillegg til stafett blir det et besøk på Lands Museum. Det er viktig at elevene har med seg
ekstra tøy, i tillegg til mat og drikke! Legg også merke til at det er kakedag på onsdag! Denne er fremskyndet
siden det er terminprøve på fredag! Vi håper å feire fremragende innsats på Tinestafetten!

