Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 8B uke: 37

God innsats og god holdning
er også viktig på
friidrettsdagen!

På skolen
Mandag
9.9
Svarlapp
foreldre-møte!

Tirsdag
10.9

Onsdag
11.9

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

Utdanningsvalg:
Kunst og håndverk: Gjør ferdig
digital presentasjon +

1.
2.
3.

Norsk: Nasjonal prøve i lesing

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

Torsdag
12.9

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

Fredag
13.9

Naturfag: ekskursjon til Knippa. Vi
går fra skolen, gjennomfører
opplegget og er på skolen til lunsj

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

Samfunnsfag: Gjøre ferdig
veggplakat og forberede
presentasjon
Fysak: Leker
Tysk:
Spansk:
Arbeidslivsfag:
Matematikk m/Line: Negative tall
og vi øver til nasjonale prøver.
Matematikk m/Kari:
Krle: Rollespill Sokrates
Fysak: Basket
Engelsk m/Astrid: Nasjonal prøve i
engelsk
Engelsk m/Kerstin: Nasjonal prøve
i engelsk i klassa
Naturfag:
Samfunnsfag: Presentasjon
Norsk: Lesetime + tekstsamtale

Lekser
Naturfag: ta med klær til å være ute
en halv dag.
Kroppsøving: Utgår, da dere skal på
ekskursjon. Gå oppoverbakker med
tempo og på flatene tar du det litt
roligere. Da blir dette en form for
intervalltrening.
Ta med pc
Norsk: Gå gjerne inn og gjør noen
eksempeloppgaver. Link i
klassenotatboka.
Spansk: Gloser uke 36. Du skal kunne
presentere deg på spansk.
Tysk: Duo Lingo! Oppg.5 s.11 i
arb.boka. Bruk tekst 1A til hjelp!

•

Matte: Se periodeplan

Eng.m/A: Gå gjerne inn og gjør noen
eksempeloppgaver. Link i
klassenotatboka.
Naturfag: les s. 211-215 og gjør
fokusspørsmål s. 215.
Samf: Forbered deg til presentasjonen
din.
Norsk: Gjør egenvurderingsoppgaver i
office-klassenotatbok- innleveringer.
Kan gjøres i kladdebok hvis du ikke har
nettilgang. Husk bok til lesetime!
• Matte: Se periodeplan

Fysak: Tur øst
Matematikk m/Line: Negative tall
og vi øver på nasjonale prøver
Matematikk m/Kari:
Krle: Framføring av rollespill
FRIIDRETTSDAG FOR 8. TRINN
• Oppmøte på stadion senest 09.15.
• Ta med godt med mat og drikke og klær til aktivitet
• Vi øver på lengde, høyde, kule, liten ball og 60m
Dette blir moro!!

FORELDREPOST: Velkommen til foreldremøte tirsdag 10/9 kl. 18.00. Husk å levere svarlapp innen mandag.
Fredag skal vi ha friidrettsdag for 8. trinn. Alle møter direkte på stadion kl. 09.15. Vi varmer opp sammen, hele
trinnet. Elevene går fra stadion i god tid, slik at de rekker bussen hjem. De som bor i nærheten kan gå rett
hjem.

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

