Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 8A uke: 36
På skolen
Mandag

1.
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Tirsdag
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Onsdag

Torsdag

1.
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Fredag

1.
2.
3.

4.
5.
6.

K &H; Presentere seg selv
digitalt
Samf; Gruppearbeid om
politiske parti
Klassens time
Samf; Gruppearbeid
KRØ; Vi er ute.

Lekser
K&h: Ta med pc

KRØ; Husk Gymtøy!

Nat; Vi jobber videre med
oppgavene.
Norsk; les s 24-25 i heftet ditt,
Norsk; Vi jobber med ord og
strek under det du tenker er viktig.
begreper.
Tysk: Lære spørreord. Oppg.1,2 og
FYSAK; Stafetter
3 s.9 -10 i arb.boka. Kunne bøye
Tysk; Test spørreord og
regelrette verb i presens. Husk å regelrette verb i presens.
Spansk:Pugg glosene dere ble enig
ta med alle bøker til timen!
om. Øv på uttale!
Spansk;Husk å ta med alle
bøker!
ALF;
Turdag.
Vi går på “bli kjent tur” til Vassendlandet. Vi går sammen fra skolen
kl. 9.00.
Ta med klær som passer været. Det er greit å ta med en liten
tursjokolade og brus denne dagen. Vi tenner bål, så hvis du vil grille
mat har du mulighet til det.
Norsk; Lesetime første timen.
KRØ; Vi er ute.
Matte;
Avrunding og overslag
Partall og Oddetall
Primtall og faktorisering
Nat; Vi fortsetter med tema
skog.
KRLE; Vi jobber videre med
Sokrates.
Engelsk; Minitalk
Engelsk m/Kerstin: Øving til
nasjonal prøve
FYSAK; Tur sør
Norsk; Vi jobber videre med
temaet.

Norsk; Husk bok/lydbok å lese i.
KRØ; Husk Gymtøy! Du SKAL
dusje etter gymtimen!

Du skal kunne fortelle hva som
skjer i fotosyntesen.
Oppgave 1,2 og 3 side 15 i heftet
ditt.
Engelsk: Minitalk. Presenter deg
selv. Navn, alder, bosted, familie,
interesser, kjæledyr etc (½-1min)
Engelsk m/K: Engelsk m/K: Les
s12, lær orden i margen og
innholdet i teksten.

Basis;

Anette (48109604/anette.hageviermyr@sondre-land.kommune.no )
Daniel (95886617/daniel.raudi-saetren @sondre-land.kommune.no)
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FORELDREPOST:
Vi ønsker gjerne at vi får melding allerede fra første dag når eleven er syk eller borte av
andre grunner.
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