Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 10 C uke 12
Kjære elever i 10C
Her kommer deres første plan for hjemmeundervisning. Dette er en
spesiell situasjon for oss alle. Vi er helt sikre på at dere kommer til å takle denne perioden på
en god måte. Den vil kreve mye av dere med tanke på ansvar for egen læring. Les planene
godt, noter ned frister som må overholdes, ta kontakt med medelever og lærere, vær
nysgjerrig og ta godt vare på dere selv! Frode Kleven sitt samtaletilbud løper som normalt.
Ta kontakt med han hvis det er noe du lurer på. Og ikke minst, ta kontakt med oss! Vi skal
gjøre vårt beste for å være her for dere!

Samfunnsfag

Arbeid med refleksjonsoppgave konflikter
Etter den kalde krigen. Del oppgaven din med Kjetil på office hvis
du veiledning. Frist tirsdag kveld kl 23.59.

Kjetil er tilgjengelig for veiledning i norsk, samfunnsfag
Og KRLE mellom klokka 10-15 hver dag ,
og på kveldstid om nødvendig.
Naturfag

Matematikk

Musikk

Naturfag: Individuell oppgave om Corona-viruset. Oppgaven er lagt ut på itslearning og i
klassenotatbok (naturfag 10C)
. Innleveringsfrist: Fredag 20.03.2020 kl.15 (på
itslearning)
Ta kontakt dersom du lurer på noe.
Alle klassene på trinnet gjør det likt. Derfor starter vi med kap 7, statistikk,
kombinatorikk og sannsynlighet på side 283-308 læreboka. Du skal jobbe deg ferdig med
fargevelgeren på din farge innen fredag 27.03.2020, du bør derfor være omtrent halvveis
iløpet av uke 12. (Jeg legger ut fargevelgeren på itslearning og deler den også med dere
på office 365 i løpet av fredag 13.03). Du kan bruke Kikora, Campus og You Tube som
hjelpemidler. Ta kontakt dersom du lurer på noe.
Du skal i denne perioden jobbe med et framlegg om en sjanger innen pop/rock. De fleste
har fått oppgaven og trukket en sjanger. Oppgaven og det du trenger av videre
opplysninger om oppgaven og tidsplan ligger på One Drive klassenotatblokk SLU 20

Musikk.

KRLE

Norsk

Har du spørsmål eller trenger veiledning kan jeg treffes telefon/SMS 936 66 638 tirsdag
og onsdag i skoletiden eller på epost: JanTore.Dreier@sondre-land.kommune.no
eller
jan.tore@dreier.no
Arbeid med refleksjonsoppgave Valg og Verdier
Del oppgaven oppgaven din med Kjetil på office
For underveisvurdering senest fredag 20.03.20 klokka 14.
Endelig frist for innlevering blir fredag 27.03.20. Klokka 14.30.
Oppgave til tirsdag 17.03.2020 1430.
Les side 58-60 SAGA 10 58-60.
Skriv 5 faktasetninger om Nyromantikken.
Innlevering på Its learning.

Oppgave til torsdag 19.03.20
Bruk 10 A boka/andre kilder.
Svar på følgende spørsmål:
1.Hvem var Knut Hamsun?
2. Svar pånynorsk: Kva for er ei

rolle spelte naturen i K Hamsun
Sitt forfattarskap?
3.Skriv tre faktasetninger om
Sult. Innlevering i egen mappe
på It’s learning.

Søndre Land ungdomsskole
Engelsk

Engelsk: Please read some pages further in your book. Make notes. Next week you will
have some questions.

MAT: Du får nå i oppgave å være hygiene- og hyggekonsulent. Du skal løse viktige

ALF

oppgaver i hjemmet. Les mer i dette dokumentet: https://sondrelandmy.sharepoint.com/:w:/g/personal/anettehage_viermyr_sondre-land_kommune_no/EdHXBlMuU1BkOtXn19x5hMB2mTGs-qbfEVljqXgZPzSTA?e=zBM5uU
BYGG & ANLEGG(Svein): Du skal lage en PowerPoint om “Brakka” så langt, der du skal
sette opp et budsjett. Hvor mye har Brakka kostet oss så langt? Du skal legge inn minst 2
bilder. Bilder finner du på its learning under ALF 2020. Priser på materialer, skruer, spiker,
maling og lakk finner du på XL-bygg sine sider. Vær kreativ!
Lever besvarelsen din på Its learning senest torsdag den 26.03.2020 klokka 14.30

VALGFAG

Gym

Spansk

«Det er ikkje så verst å jogga. Alt er betre enn fotball. Som eg ikkje kan fordra. Når
ein joggar, treng ein ikkje konsentrera seg om noko. Berre la tankane flyta gjennom
hovudet i ein jamn straum. Kjenna etter korleis hjarta arbeider med å pumpa blodet
rundt i kroppen. Høyre på fuglane sin nyskrivne symfoni av
samtidsmusikk»(Kunsten å inhalere, Ingelin Røssland)
Ta deg en joggetur på minimum 30 minutter. La tankene flyte rundt i hodet ditt,
kjenn hvordan hjertet pumper blodet rundt i kroppen og bruk fuglesangen som
bakgrunnsmusikk! (Har du karantene må du ta de forholdsreglene du har)
Denne uka skal du lese over dialogen dere jobbet med torsdag. Du skal øve flyt, slik at du
behersker flyt, god uttale og kommunikasjon. Øv gjerne sammen med noen andre
via.Teems eller Facetime, hvis det passer.

Tysk

Vi har dugnad, både elever, skole og foreldre) på å få gjort skolearbeid/ ikke snu døgnet.
Det kommer en tid etter dette også.
Telefon Kjetil : 95947622. Mailadresse: Kjetil.Folde@sondre-land.kommune.no
Telefon Bente: 41261917. Mailadresse: bente.elvestuen@sondre-land.kommune.no
Bente er tilgjengelig på telefon mellom kl.10 og 15 hver dag. Om det passer bedre kan du
også ta kontakt på kveldstid.
Simon er tilgjengelig på telefon 45276840
.

