Søndre Land ungdomsskole

I 8C skal vi være hyggelige,
lytte og inkludere alle ☺

UKEPLAN 8C uke 19:
På skolen:
Mandag

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

Tirsdag

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

Onsdag

Torsdag

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

Lekser:

Norsk terminprøve Del 1.
Ta med en brus og litt godis hvis du vil.
Samfunnsfag: Miniforedrag +
individuell repetisjon
Matematikk: Likninger

Tinestafetten
Buss fra skolen 09.00- møt ferdig skiftet (løpe/gå klær og joggesko)
Opplegg på museet etter stafettene – husk ekstra klær etter vær.
Ta med mat og drikke!! (det blir IKKE anledning til å kjøpe noe)
Buss tilbake – kan gå av på vegen – er tilbake på skolen så dere rekker skoleskyss.
Line er med dere 🙂
Uteklær!
Kroppsøving:
Grunntrening/frisbee
Les minst 15 minutter i egen bok. Ta med boka!!
Norsk: lesetime
Dina, Anna Malene og Erik A tar med kake!
Klassens time: kakedag!
Naturfag: Syrer & baser – forsøk!
Samfunnsfag: Prøve!
Se forberedelsesarket dere fikk mandag OG
periodeplanen.
Naturfag: Syrer & baser
Les om pakten med Noah side 54 i Under samme
KRLE: det gamletestamentet

t
3.
4.

5.
6.

Fredag

Kroppsøving: Utholdenhetstrening
Engelsk: Action
Engelsk m/Helge: Skriftlige og
muntlige oppgaver med verb.
Konkurranser
Matematikk: Likninger

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

Vær forberedt på å delta i samtalene (dere fikk tema
forrige uke)

himmel 1. I følge bibelen ble Noah valgt ut fordi han var
en «rettferdig» mann. Hva vil det si å være en rettferdig
mann? Minst 5 stikkord.
Uteklær! Ta med pulsklokke dersom du har!
What kind of equipment do you need to practise your
favorite sport? Make a list!
Engelsk m/Helge: Ta med ark med høyfrekvente verb
Se video på campus

Norsk terminprøve del 2
Lov å ta med en brus og litt godteri om dere vil!
Fysak:
K&H
Basis
Naturfag: Kahoot

Skriv ferdig rapport fra forsøket på onsdag.

Linda (95912866/linda.slattum@sondre-land.kommune.no)
Joakim (91778349/joakim.slattsveen@sondre-land.kommune.no)

