Vi går tur på torsdag –
husk gode klær og
matpakke ☺

Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 8C uke: 35
På skolen
Mandag

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Tirsdag

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

Onsdag

1.
2.
3.
4.
5.

Norsk - Studieteknikk, lesefaser
Kunst & håndverk Fysak - Tur øst
Kunst & håndverk Naturfag - papirfly

KRLE - Filosofi, Sokrates
Norsk - Studieteknikk,
lesefaser
Naturfag Fysak - Elefantstikk
Spansk –Ta med alt
spanskmateriell!
Tysk Forming Kjøkken -

Matte Gym/svømming - grunntrening

Fysak - gym
Engelsk –Vi jobber med
First day.
Engelsk m/Kerstin: jobb med s
10 og 11 (klasserommet)

6.
T(u)rsdag

•
•
•
•
•
•

Fredag

Samfunnsfag - Demokrati

Engelsk Engelsk m/Kerstin: Vi går
igjennom det som dere har gjort
så langt. Rom 6

4.
5.
6.

Naturfag – tenk ut forskjellige
typer papirfly du kan lage til
timen.
Norsk: skaff deg ei bok du kan
lese i
Gi beskjed om du
trenger flere oppgaver i norsk!
Naturfag: les s. 199-204 og gjør
fokusspørsmål s. 204.

Norsk: skaff deg ei bok du kan
lese i
Tysk: Sett papir på tekstboka di.
Lær deg å presentere deg sjøl på
tysk: Sag mal was! S.9 i
tekstboka.
Spansk:Du skal kunne
presentere deg på spansk.Lær
ordene dere skrev i gloseboka.
Øv på alfabetet!
Matte: kjenne til hvordan man
regner med addisjon,
subtraksjon og multiplikasjon.
Gym: utegym
Engelsk m/Siv-Birthe:Do task
4 p9.Prepare a short presentation
about yourself for today.
Engelsk m/Kerstin: s 6-9 jobb med
tekst og oppgaver.

Oppmøte på skolen kl. 09.00
Vi går fra skolen via Fall og opp til Granumsvarden.
Sko og klær etter været!
Ta med matpakke og drikke!
Du kan ha med en tursjokolade og brus hvis du vil.
Vi er tilbake til skoleslutt slik at alle rekker bussen.

Gym - utholdenhetstrening
3.

Lekser

Klassens time Samfunnsfag - Demokrati og
lokalsamfunnet
Basis -

Gym: utegym
Samfunnsfag: repeter s. 1-4 i
Demokratiheftet deres.

Ta bokbind på alle utdelte
bøker innen i dag.
Husk underskrift på
erklæringsskjemaer!
Engelsk: Vi fortsetter mini-talks.
Skriv en liste over verb som brukes
i klasserommet(minimum 5).
Engelsk m/ Kerstin: s 10 og 11, gjør
ferdig og repeter de første tekstene og
ordene i heftet.

Trude: 93657847 trudebekkelien.strom@sondre-land.kommune.no
Jostein: 47814134 jostein.bjornsveen@sondre-land.kommune.no

Søndre Land ungdomsskole

FORELDREPOST: Vi har hatt en flott oppstart i klasse 8c. Elevene er hyggelige, blide, ivrige og
arbeidsomme. Det har vært mye nytt å sette seg inn i, men elevene har taklet dette veldig bra. Torsdag
drar vi på tur til Granumsvarden 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.

Trude: 93657847 trudebekkelien.strom@sondre-land.kommune.no
Jostein: 47814134 jostein.bjornsveen@sondre-land.kommune.no

