Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 8B uke: 36
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Lekser

Naturfag: Skogen
Kroppsøving: Rolig langkjøring og
frisbee ute
Utdanningsvalg:
Kunst og håndverk: Presentere seg
selv digitalt
Norsk: Eksempeloppgave nasjonal
prøve i lesing
Samfunnsfag: Gruppearbeid om
politiske parti.
Fysak: Friskee
Tysk: test spørreord (norsk – tysk) og
regelrette verb i presens. Husk å ta
med alle tyskbøkene til timen!
Spansk:Husk alle bøkene til timene!
Regelrette verb og muntlig.
Arbeidslivsfag:
Matematikk m/Line: Utforskende
oppgave med Mette og tema:
Avrunding, overslag, partall/oddetall
og primtall og faktorisering
Matematikk m/Kari:
Krle: Sokrates og filosofisk samtale
Fysak: Stafetter
Engelsk m/Astrid: Eksempeloppgaver
nasjonal prøve
Engelsk m/Kerstin: School Uniform
Naturfag:
Samfunnsfag: Gruppearbeid
Norsk: Eksempeloppgaver + lesetime
Fysak: Tur nord
Matematikk m/Line: Avrunding,
overslag, partall/oddetall og primtall
og faktorisering
Gjennomgå negative tall
Matematikk m/Kari:
Krle: Sokrates og filosofisk samtale
Samfunnsfag: Valgomat.
Norsk: Skolebiblioteket
Engelsk m/Astrid: Writing about
homework
Engelsk m/Kerstin: Øving til nasjonal
prøve
Klassens time:
Kroppsøving: Egenstyrt intervall ute

K&h: Ta med pc.
Norsk: Gjør oppg. 15a s. 23 i heftet. Skriv
sammendrag.
Samf: Gjør spm. 13 – 19 i heftet ditt.
Tysk: Lære spørreord. Oppg.1,2 og 3 s.9 10 i arb.boka. Kunne bøye regelrette verb i
presens.
Spansk: Pugg hablar(å snakke) i alle
personer.
•
•

Se periodeplan
De som ønsker å gå inn på
nasjonale prøver og øve litt
oppfordres til det

Engelsk m/K: Les s12, øv på uttale.
Naturfag: Gjør oppgaveark til
kompendium.
Samf: Gjør spm. 20 – 23 i heftet ditt.
Norsk: Hvilke av læringsstrategiene du har
lært om i norsk ville du brukt for å øve til
en prøve om demokrati og valg? Begrunn
svaret ditt!
•
Se periodeplan
•
Gå gjerne inn på nasjonale
prøver og gjør
eksempeloppgaver der
Samf: Gjør spm. 24 – 31 i heftet ditt.
Engelsk m/Astrid: Read p. 12-14. (Kunne
innholdet i teksten)
Engelsk m/K: Les s12, lær orden i margen
og innholdet i teksten.

Basis: Vi jobber med lekser

FORELDREPOST: Elevene skal ha nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk i uke 37-38. Neste uke skal vi se litt på
eksempeloppgaver sammen med elevene slik at de blir kjent med hvilke oppgavetyper som kan komme på prøvene. Husk å
levere svarslipp til foreldremøtet i løpet av uka. Foreldremøtet blir tirsdag 10. september kl. 18.00.
Line er borte 3-5/9. Hun er på studier i Sogndal (master/lærerspesialist i KRØ). Det blir da vikar for henne. Håper elevene
oppfører seg like bra med vikar i klasserommet!
Line har startet med et program som heter LINK med klassen. Dette er et opplegg der de lærer litt om livsmestring i
skolehverdagen. Gå gjerne inn på nett og les om dette om dere lurer.

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

