Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 8B uke: 35

Vær en god turkamerat og bli
kjent med så mange som mulig
på turdagen!

På skolen
Mandag
26.8

Tirsdag
27.8
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Naturfag: papirfly
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Utdanningsvalg: Link til livet
Kunst og håndverk:
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Torsdag
29.8
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Fredag
30.8

6.
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Kroppsøving: Grunntrening ute

Norsk: Tankekart
Samfunnsfag: Kommune
Fysak: Elefantstikk
Tysk:
Spansk: Ta med alt matriell!
Arbeidslivsfag:
Matematikk m/Line: Divisjon,
divisjon og multiplikasjon med 10
Matematikk m/Kari:
Krle: Å undre seg, å tro, å tenke
Fysak: Løpende elg
Engelsk m/A: Minitalk + writing
Engelsk m/Kerstin: jobb med s 10 og
11 (klasserommet)
Naturfag:
Samfunnsfag: Kommune

Norsk: Begrepskart

Lekser
Naturfag – tenk ut forskjellige typer
papirfly du kan lage til timen.
Hva er oppvarming? Puls? Aerob
utholdenhetstrening? Husk klær etter
vær! Alle må dusje etter KRØ!

Norsk: Oppg. 7a s. 17. Kunne fortelle
teksten ved hjelp av nøkkelord.
Samf: Gjør kontrollspørsmål 1 – 12 i
heftet ditt. Svar med hele setninger.
Tysk: Sett papir på tekstboka di. Lær deg
å presentere deg sjøl på tysk: Sag mal
was! S.9 i tekstboka.
Spansk: Kan du presentere deg?Lær deg
ordene dere skrev opp. Øv på alfabetet!
•
Se lekser på periodeplan
Engelsk m/A: Prepare a short talk about
yourself (interests, family, favourite
subjects/colour)
Engelsk m/Kerstin: s 6-9 jobb med tekst
og oppgaver.
Naturfag: les s. 199-204 og gjør
fokusspørsmål s. 204.
Samf: Gå inn på internett og prøv å finne
ut hvem som er ordfører og rådmann i
Søndre Land kommune? Hvilke parti er
det største i kommunestyret?
Norsk: Les s. 20 om venndiagram. Oppg.
13 s. 20. Siste frist for bokbind og
svarslipper!

Fysak: Tur sør
Matematikk: Flere regnearter
sammen og hoderegning

•

Se lekser på periodeplan

Krle: Å undre seg, å tro, å tenke
•
•
•
•
•
•

TURDAG
Oppmøte på skolen kl. 09.00
Vi går fra skolen via/Knippa og til Vassenlandet.
Sko og klær etter været!
Ta med matpakke og drikke! Hvis du vil grille, må du ta med grillmat!
Du kan ha med en tursjokolade og brus hvis du vil.
Vi er tilbake til skoleslutt slik at alle rekker bussen.

FORELDREPOST: Vi har hatt en flott oppstart i klasse 8b. Elevene er hyggelige, blide, ivrige og arbeidsomme. Det har vært
mye nytt å sette seg inn i, men elevene har taklet dette veldig bra. Fredag drar vi på tur med klassen, for at vi skal bli bedre
kjent. Foreldremøtet er blitt flyttet til tirsdag 10. september kl. 18-20. Innkalling kommer etter hvert. Husk bokbind og
svarslipp ordensregler.

Astrid (48097112/astrid.somdalen@sondre-land.kommune.no)
Line (99704531/line.embergsrud@sondre-land.kommune.no)

